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NASKAH AKADEMIK  

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS 

KOTA TEGAL 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

HIV AIDS telah menjadi permasalahan darurat global. Di seluruh dunia 39 juta orang hidup 

dengan HIV dan 19 juta orang tidak mengetahui status positif mereka (UNSAID, 2019). Di kawasan 

Asia, sebagian besar angka prevalensi HIV pada masyarakat umum masih rendah yaitu < 1%, kecuali 

di Thailand dan India Utara (Kemenkes 2019).  Di  Indonesia  hampir  tidak  ada  provinsi  yang  

dinyatakan bebas  dari  HIV  dan  AIDS.  

Sampai tahun 2019 di Indonesia ada 349.883 penderita HIV/AIDS. Lima provinsi dengan jumlah 

kasus HIV tertinggi peringkat satu sampai lima adalah: DKI Jakarta (62.108), Jawa Timur (51.990), 

Jawa Barat (38.149), Papua (39.716), dan Jawa Tengah (30.257). Sedangkan lima provinsi pada 

peringkat enam sampai sepuluh yaitu Bali (20.356), Sumatera Utara (17.957), Sulawesi Selatan 

(9.442), Kepulauan Riau (9.386), dan Banten (8.967). Sedangkan umlah AIDS terbanyak pada 

peringkat satu sampai lima secara nasional, yaitu: Papua (22.554), Jawa Timur (20.412), Jawa Tengah 

(10.858), DKI Jakarta (10.242), dan Bali (8.147). Pada peringkat keenam sampai sepuluh adalah: Jawa 

Barat (6.882), Sumatara Utara (4.065), Sulawesi Selatan (3.416), Banten (3.063), dan Kalimantan 

Barat (2.736).1  Di  Indonesia,  sejak  tahun  1999  telah  terjadi  peningkatan  jumlah ODHA  pada  

kelompok  orang  berperilaku  risiko  tinggi  tertular  HIV  yaitu para  penjaja  seks  komersial  dan  

penyalah-guna  NAPZA  suntikan  di beberapa  provinsi  seperti  DKI  Jakarta,  Riau,  Bali,  Jawa  

Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur  sehingga  provinsi  tersebut  tergolong  sebagai  daerah  dengan  

https://www.tagar.id/tag/banten
https://www.tagar.id/tag/papua
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tingkat  epidemi  terkonsentrasi  (concentrated  level  of  epidemic). Tanah Papua  sudah  

memasuki  tingkat  epidemi  meluas  (generalized  epidemic)1.  

Penyakit AIDS akibat infeksi virus HIV tak dimungkiri jadi sorotan dunia, dan setiap 1 

Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Secara global, diperkirakan ada sekitar 39 juta 

orang yang hidup dengan HIV hingga akhir 2019. Data ini menunjukkan bahwa kasus HIV AIDS 

cenderung meluas keberadaannya di Indonesia. 

Jumlah ini ditengarai meningkat tiap tahunnya. Menurut Wiendra Waworuntu, Direktur 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan RI, hingga 

Desember 2019 di Indonesia dilaporkan ada 349.882 kasus kejadian HIV, yaitu 58,7% dari estimasi 

ODHA tahun 2016 sebanyak 640.443. Terbanyak pada kelompok umur 25-49 tahun (71,1%) diikuti 

kelompok umur 20-24 tahun (14,4%)  dan > 50 tahun (9%).3 72,4 persen kejadian HIV di Indonesia 

disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak terproteksi.1 Ada sekitar 100 ribu kasus per hari. Ini 

kebanyakan karena seks berisiko secara heterogen maupun homogen. Sedangkan di Kota Tegal 

kumulatif sampai Desember 2019 terdapat 326 kasus HIV/AIDS warga Kota Tegal dengan 206 

diantaranya HIV dan 106 AIDS. Jumlah ini baru 11,11 % dari estimasi ODHA, dengan 64% diantaranya 

laki-laki. Prosentase terbanyak pelanggan WPS 34 %, Laki seks Laki 31 %, 17 % pasangan dari orang 

berisiko tinggi, Wanita Pekerja Seks jumlahnya cenderung konstan 6%, penasun 4%, Warga Binaan 

Panti 3 % seiring dengan lain-lain (anak-anak, penerima donor dll) 3 % dan waria  2% 

Di Indonesia sendiri, jumlah pengidap terus bertambah setiap tahun. Menurut data dari 

UNAIDS, jumlah infeksi HIV baru di Indonesia  menempati peringkat ketiga di Asia Pasifik. Setiap tahun, 

ada 46 ribu kasus infeksi baru terbanyak setelah India dan China di Asia Pasifik. Keadaan ini adalah 

tantangan berat untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hingga tahun 2030.  

 

1 3Artikel dari Portal Berita Inffo Publik, 3 Desember 2019, http://infopublik.id/kategori/sosial-budaya/390058/data-juni-2019-penderita-

hiv-aids-di-indonesia-sebanyak-349-883ibid 
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Berdasarkan data Laporan Perkembangan HIV/AIDS Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pada 2010-

2019, penderita HIV karena aktivitas heteroseksual menduduki jumlah tertinggi2. 

Kemudian situasi menjadi lebih rumit karena pada era 2015-2017 faktor 'tidak diketahui' 

menjadi lebih dominan, meskipun faktor hubungan heteroseksual juga menjadi salah satu faktor utama 

meningkatnya jumlah pengidap.  

Dalam data P2PL 2018 - 2019, jumlah pengidap laki-laki lebih banyak dari pada perempuan 

yaitu mencapai 64 % dari jumlah keseluruhan dimana dicatat jumlah pengidap HIV banyak berkumpul 

di provinsi besar Indonesia. 

Hingga Desember 2019, P2PL Kemenkes RI mencatat jumlah pengidap HIV kasus HIV AIDS 

yang telah dilaporkan adalah 463 (90,07%) dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia 

terkonsentrasi di provinsi besar Indonesia. Kenaikan pengidap HIV menjadi pekerjaan rumah bersama 

untuk mencapai SDGs.  

Dalam tujuan ketiga, yakni kesehatan yang baik, salah satu target dalam poin 3.3 adalah 

mengakhiri epidemi AIDS. Pemeritah juga menargetkan terciptanya 3 Zero, yakni bebas infeksi HIV 

baru, bebas diksriminasi dan stigma pada pengidap HIV, serta bebas kasus kematian akibat AIDS. 

USAID |Health Policy Initiative Task Order-1 (HPI) adalah proyek kerjasama USAID dengan 

Pemerintah Indonesia untuk mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia seperti 

yang tercantum dalam Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya untuk advokasi 

kebijakan dan implementasinya. Salah satu kegiatan HPI adalah mengidentifikasi hambatan-hambatan 

dalam pembuatan atau implementasi suatu kebijakan dan mendesain alternatif solusinya.  

 

2 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengidap HIV Terus Meningkat, Akankah SDGs Tercapai?", 

https://sains.kompas.com/read/2017/11/28/184300223/pengidap-hiv-terus-meningkat-akankah-sdgs-tercapai- 

 

http://kompas.com/
https://sains.kompas.com/read/2017/11/28/184300223/pengidap-hiv-terus-meningkat-akankah-sdgs-tercapai-
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Beberapa hambatan operasional antara lain belum adanya petunjuk operasional yang dapat 

dijadikan rujukan pembuatan peraturan di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu informasi mengenai jenis 

kebijakan maupun proses pembuatan kebijakan masih belum diketahui/dipahami sepenuhnya, 

termasuk tata cara penyusunan suatu peraturan, pemantauan dalam pelaksanaannya, juga peran tiap 

pemangku kepentingan.  

Studi  Peraturan  atau  Landasan  Hukum  tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 

Pembangunan  kesehatan  merupakan upaya  untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak 

untuk memperoleh  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1) dan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Pembangunan kesehatan  harus  

dipandang  sebagai  investasi  untuk peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan sekaligus  

investasi  untuk  mendukung  pembangunan ekonomi dan pendidikan, serta berperan penting dalam 

upaya  penanggulangan  kemiskinan.  Oleh  karenanya, pembangunan  kesehatan  bukanlah  

tanggung  jawab Pemerintah  saja  namun  merupakan  tanggung  jawab bersama Pemerintah dan 

masyarakat termasuk swasta 

Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  Pasal  17  menyatakan  

bahwa ”Pemerintah  bertanggungjawab atas ketersediaan  akses terhadap  informasi,  edukasi  dan  

fasilitas  pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya”. Disamping itu, Pasal 46 juga menyatakan bahwa ”Untuk mewujudkan derajat kesehatan  

yang  setinggi-tingginya  bagi  masyarakat, diselenggarakan  upaya  kesehatan  yang  terpadu  dan 

menyeluruh  dalam  bentuk  upaya  kesehatan perseorangan  dan  upaya  kesehatan  masyarakat”.  

Berdasarkan isi dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan 

fasilitas dan  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  yang komprehensif termasuk penanggulangan HIV 

dan AIDS  melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Untuk  memenuhi  

fasilitas  dalam  rangka penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS tersebut diperlukan  upaya-
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upaya  yang  menyeluruh  yang melibatkan sektor kepemerintahan, dunia usaha/swasta dan  

masyarakat.   

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan produk hukum yang baik, 

efektif dan dapat diterima diperlukan proses advokasi dalam proses pembuatan perangkat hukum 

berlangsung, baik sebelum, pada saat dan sesudahnya. Hal ini dikarenakan proses advokasi juga 

menyangkut: 

 (1) Substansi hukum: ditempuh dengan legislasi dan proses pengadilan; 

 (2) Tatanan hukum: ditempuh dengan proses birokrasi dan proses politik; dan 

 (3) Budaya hukum: ditempuh dengan mendidik masyarakat tentang peraturan dan 

penerapannya. 

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal telah dilaksanakan oleh 

Dinas Kesehatan Kota tegal maupun pihak  Swasta/LSM,  namun  hasilnya  belum  maksimal. 

Masyarakat  masih  trauma  terhadap  penderita  dan diskriminasi  yang  masih  sering  terjadi.  Hak-

hak  penderita terhadap  pengobatan  dan  perawatan  belum  mendapatkan perhatian  semestinya.  

Alokasi  dana  untuk  pencegahan  dan penanggulangan HIV dan AIDS masih terbatas. Pemanfaatan 

anggaran belum terkoordinasikan, sehingga belum efisien.  

Oleh karena itu, mengingat potensi penyebaran HIV dan AIDS  sedemikian besar dan akibat 

yang  ditimbulkan dapat menurunkan  produktifitas  dan  derajat  kesehatan masyarakat,  maka 

penanggulaangan HIV dan  AIDS  di Kota Tegal perlu diatur dalam payung hukum yang lebih jelas 

melalui  perumusan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di  Kota 

Tegal. 

B. Identifikasi Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, 

yaitu: 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan dari Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal  

sebagaimana perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  

2. Bagaimanakah pelaksanaan  kewenangan  otonomi  daerah dalam rangka mengelola 

pemerintahan di daerah dalam hal penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal 

3. Bagaimanakah  mengatasi  permasalahan  dalam hal Penanggulangan HIV dan AIDS di 

Kota Tegal 

4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Tegal ? 

5. Bagaimana memanfaatkan kearifan lokal Kota Tegal agar dapat membantu 

Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal bukan justru menjadi faktor yang 

mempercepat penularan. 

 

C. Sasaran yang Ingin Dicapai Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

 Sasaran  dalam  kegiatan  ini  difokuskan  kepada perumusan  dan  penyusunan  Raperda  

tentang Penanggulangan  HIV dan AIDS melalui  pendekatan  Naskah Akademik, dilampiri draft 

Raperda sebagai berikut :  

1. Tersusunnya  Naskah  Akademik  untuk  perumusan Raperda  tentang  Penanggulangan  

HIV  dan  AIDS  yang akomodatif  dan  responsif  dalam  rangka  meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat Kota Tegal;  

2. Tersusunnya Raperda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS  sebagai  upaya 

Pemerintah  masyarakat  Kota Tegal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat 

dan terhindar dari penyakit berbahaya akibat HIV dan AIDS;  

3. Terbentuknya  produk  hukum  di  daerah  berupa Peraturan  Daerah  tentang  

Penanggulangan  HIV  dan AIDS  yang  sesuai  dengan  dinamika  dan  keinginan 

masyarakat Kota Tegal 
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D. Maksud Dan Tujuan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 

Maksud dari pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah  Penanggulangan 

HIV dan AIDS Kota Tegal ini adalah untuk sebagai acuan atau pedoman dalam penanggulangan HIV 

dan AIDS di Kota Tegal yang dilakukan secara terpadu melalui upaya peningkatan  perilaku  hidup  

sehat  yang  dapat  mencegah penularan,  memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta  

penghargaan  terhadap  hak-hak  pribadi  orang  dengan HIV  dan  AIDS  serta  keluarganya  yang  

secara  keseluruhan dapat  meminimalisir  dampak  epidemik  dan  mencegah diskriminasi.  

Sedangkan Tujuan dibuatnya naskah akademis ini adalah: 

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal. 

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal 

sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dalam Penanggulangan HIV dan 

AIDS di Kota Tegal. 

4. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang 

perlunya Perda Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Tegal. 

5. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam 

Rancangan Perda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal. 

6. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas 

kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. 

7. Mobilisasi sumber daya baik daerah maupun nasional secara optimal sebagai investasi 

pembangunan nasional, termasuk sumber pendanaan internasional serta dukungan para 

mitra lainnya.  
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8. Mengembangkan pelayanan HIV dan AIDS secara terintegrasi sesuai dengan epidemi 

HIV di Kota Tegal dalam kerangka kerja layanan komprehensif berkesinambungan (LKB) 

9. Memanfaatkan kearifan lokal Kota Tegal untuk membatu upaya Penanggulangan HIV 

dan AIDS di Kota Tegal 

 

Adanya konsep pentahelix yakni  melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, 

perusahaan swasta dan media. Sehingga mampu mencapai target lebih cepat tidak hanya 

mengandalkan pemerintah saja. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh pemerintah daerah serta 

pemangku kepentingan dan jejaring yang terintegrasi untuk melahirkan inovasi program yang baik, 

sebagai enabling factor untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pencapaian akses 

universal, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) untuk mengakhiri 

epidemi  AIDS pada 2030. 

 

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Penanggulangan HIV dan AIDS  Kota Tegal adalah:  

1. Sebagai bahan kajian dan dasar perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS; dan 

2. Sebagai wujud ekspresi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam upaya 

meningkatkan Kesehatan masyarakat, khususnya bagi pengidap HIV dan AIDS Kota Tegal 

 

E. Metode Penulisan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV 

dan AIDS ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktek penyusunan Naskah Akademik yang 
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selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI, BPHN, dan Kementerian Hukum 

dan HAM.  

Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur 

terkait dengan kebijakan dan implementasi penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal.  Studi 

tersebut akan didukung dengan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk 

hukum.  

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (legal research) atau yang dikenal dengan Metode 

Yuridis Normatif. Metode ini bertujuan untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-

bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (observasi), diskusi (Focus Group Discussion), 

wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan lain-lain.   

Pengertian Metode Yuridis Normatif  dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan3 atau 

isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli dalam  

kegiatan  penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat dicari dan digali, untuk kemudian 

dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda).  

Untuk  menyusun  Rancangan  Peraturan  Daerah tersebut  beberapa  ketentuan  yang  

dijadikan  sumber rujukan, antara lain :  

a. Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ;  

b. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan;  

c. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang Psikotropika;                                                   

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;  

e. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak;  

 

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 90.  
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f. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan;  

g. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

h. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran;   

i. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah;  

j. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan Sosial;  

k. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika;  

l. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan;  

m. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah Sakit;  

n. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, dst.  

Dengan menggunakan metode ini, maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka pembentukan 

peraturan daerah. Selain itu, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach)4. 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

semua regulasi yang bersangkutan dengan persoalan HIV dan AIDS secara umum maupun  dalam 

sistuasi khusus atau tertentu. Pendekatan akan didukung juga dengan:  

(1) Telaah atas beberapa kasus yang bersinggungan dengan masalah penanggulangan HIV 

dan AIDS yang terjadi di Indonesia, atau  

(2) Studi terhadap kasus tertentu yang menyangkut perkembangan teoritis dan empiris tentang 

penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal. 

Wewenang  daerah  untuk  membuat  peraturan  perundang-undangan  di tingkat  daerah  

yang  berasal  dari  tugas  pembantuan  lebih  terbatas  dibandingkan dengan  urusan  di  bidang  

 

4 Ibid, hal 94 
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otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Di  bidang  tugas pembantuan,  kewenangan  hanya  terbatas  pada  

cara-cara  menyelenggarakan urusan  yang  memerlukan  bantuan,  sedangkan  wewenang  mengatur  

urusannya sendiri tetap ada pada satuan pemerintah yang dibantu.  

Pasal  18  ayat  (6)  UUD Tahun  1945  memberikan  hak  kepada pemerintah daerah untuk  

menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan  otonomi 

termasuk  di  dalamnya  peraturan  daerah  mengenai  harm redaction. Peraturan daerah berfungsi 

sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan  urusan-urusan  daerah.  

Selain  itu,  peraturan  daerah merupakan instrumen  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  

daerah.  Peraturan  daerah  juga berfungsi  sebagai  instrumen  pengendali  pelaksanaan,  karena  

esensi  otonomi daerah,  sebagaimana  ditegaskan  oleh  Sukowiyono,  adalah  kemandirian  atau 

keleluasaan (zelfstandingheids) sebagai daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus  urusan  

rumah  tangganya  sendiri,  bukan  suatu  bentuk  kebebasan  suatu satuan pemerintah yang merdeka 

(onafhankelijkheid).5 

Perancangan  peraturan  daerah  disusun  melalui  tahap  tertentu,  yaitu  tahap penyusunan  

naskah  akademik/laporan  penelitian  dan  penyusunan  rumusan rancangan6. Pembentukan peraturan 

daerah adalah ”proses  pembuatan  peraturan daerah  yang  pada  dasarnya  dimulai  dari  

perencanaan,  pembahasan,  teknik penyusunan,  perumusan,  pembahasan,  pengesahan,  

pengundangan,  dan penyebarluasan.  Dalam  mempersiapkan  pembahasan  dan  pengesahan  

rancangan Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan7. 

 

5 Sukowiyono.  2006. Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Hukum  Indonesia,  Pembentukan Peraturan Daerah 
Partisipatif, Penerbit Faza Media ,  Jakarta, hlm. hlm 123. 
6 Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso,  2009, Meningkatkan Kinerja DPRD, Fokus Media, Bandung, hlm. 90. 
7 ibid 



12 

 

Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya dan 

menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan8. Oleh sebab itu, pembentukan Perda 

perlu mendapatkan perhatian secara seksama dan secara substansi berpihak kepada aspirasi dan 

kepentingan masyarakat lokal secara keseluruhan9. 

Perencanaan peraturan daerah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

201110,18 sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2) bahwa materi yang diatur serta keterkaitannya 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi: 

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;  

b. sasaran yang ingin diwujudkan;  

c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan  

d. jangkauan dan arah pengaturan.  

Selanjutnya ayat (3) menegaskan bahwa materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Adapun sistematika 

Naskah akademik sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 

yaitu:  

1. Judul;  

2. Kata Pengantar;  

3. Daftar Isi;  

4. BAB I Pendahuluan;  

5. BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris;  

6. BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait;  

 

8 Pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 
Perundang-Undangan.   
9 Winardi, Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah. Jawa 
Timur: Setara Press, 2008, hlm. 240.   
10 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan   
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7. BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis;  

8. BAB V jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-

Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;  

9. BAB VI Penutup  

Kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah secara umum dapat 

diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (medebewind). Pemerintah 

Daerah berwenang atas urusan yang menjadi kewenangan selain yang menjadi urusan Pemerintah 

Pusat. Urusan pemerintahan dibedakan dalam tiga klasifikasi, yaitu:  

1) Urusan pemerintahan absolut.  

2) Urusan pemerintahan konkuren, serta  

3) Urusan pemerintahan umum.  

Pembentukan Perda perlu mendapatkan perhatian secara seksama dan secara substansi 

berpihak kepada aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal secara keseluruhan. Perencanaan 

peraturan daerah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, konsepsi Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:  

1) Latar belakang dan tujuan penyusunan,  

2) Sasaran yang ingin diwujudkan,  

3) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, serta 

 4) Jangkauan dan arah pengaturan. 

Untuk itu,  perlu  kiranya ditekankan  bahwa  dalam  hal pembuatan Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal tetap 

memperhatikan  beberapa  kaidah yang digunakan, antara lain : 

a. Perda yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;  

b. Perda tidak bertentangan dengan kepentingan umum;  

c. Perda yang ada tidak tumpang tindih (overlapping) dalam mengatur kewenangan dari 

implementing agency; 
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d. Tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan istilah, ciri khas/kondisi khusus daerah; 

e. Ketidaksesuaian  dengan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat.  

Dengan demikian Peraturan daerah dalam  pembuatannya terikat  pada  norma-norma  hukum, 

baik  dari  segi  paradigma,  substansi,  maupun  prosedur  pembentukannya,  yang menentukan  

karakteristik  dan  keberlakuan  peraturan  daerah  yang bersangkutan. Pada  setiap  pembentukan  

Peraturan  Daerah,  mulai  dari  persiapan  sampai  dengan penyusunan  rancangannya, memerlukan 

pengetahuan  yang  mendalam  mengenai materi yang akan diatur dan juga harus didukung dengan 

pengetahuan hukum dan teknik penyusunan perundang-undangan yang baik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS 

A. Kajian Teoritis Penanggulangan HIV dan AIDS 

Pengertian HIV/AIDS menurut Kementerian Kesehatan, HIV atau Human Immunodeficiency 

Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang kemudian berdampak pada 

penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan satu penyakit yang disebut AIDS. HIV 

menyerang sel-sel darah putih yang dimana sel-sel darah putih itu merupakan bagian dari sistem 

kekebalan tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan penyakit. 

Manusia yang terinfeksi HIV akan berpotensi sebagai pembawa (carrier) dan penularan virus 

tersebut selama hidupnya. AIDS (Aqquired Immune Deficiency syndrom) kumpulan gejala penyakit 

spesifik yang disebabkan oleh rusaknya atau menurunnya system kekebalan tubuh oleh virus HIV.  

Akibat rusak atau menurunnya system kekebalan tubuh maka orang tersebut mudah terkena berbagai 

penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang sering berakibat fatal.  

Pengidap HIV memerlukan pengobatan dengan Antiretroviral (ARV) untuk menurunkan jumlah 

virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke stadium AIDS, sedangkan pengidap AIDS memerlukan 

pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya. 

Cara Penularan HIV/AIDS menurut Kementerian kesehatan RI (2008) penularan HIV/AIDS 

melalui 3 cara yaitu: 

1. Penularan Seksual 

Secara umum dapat dikatakan, hubungan seksual adalah cara penularan HIV/AIDS yang paling 

sering terjadi. Virus dapat ditularkan dari seseorang yang terinfeksi kepada pasangan seksualnya, 

baik itu sesama jenis kelamin (Homoseks) atau sebaliknya berbeda jenis kelamin (Heteroseks), 

atau ada yang mendonorkan semennya kepada orang lain. Hubungan seksual tersebut adalah 
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hubungan seksual dengan penetrasi penis-vagina, penis-anus atau kontak mulut.  Resiko terinfeksi 

HIV/AIDS melalui hubungan seksual tergantung kepada beberapa hal: 

a. Kemungkinan Bahwa Pasangan Seksual Terinfeksi HIV. Angka kejadian infeksi HIV pada 

penduduk seksual aktif sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, juga 

berbeda antara satu kelompok penduduk dengan kelompok penduduknya lainnya dalam satu 

daerah. Kemungkinan proporsi seseorang terinfeksi HIV terbanyak melalui hubungan 

heteroseksual maka kelompok masyarakat yang beresiko untuk terinfeksi HIV adalah PSK dan 

laki-laki yang sering kali melakukan hubungan seks dengan PSK. 

b.  Penularan HIV/AIDS melalui Hubungan Seksual Berganti-ganti Pasangan. Semua hubungan 

seksual yang dilakukan dengan cara berganti-ganti pasang mempunyai resiko penularan infeksi 

HIV. Namun, resiko tertinggi terjadinya infeksi HIV pada pria dan wanita ialah mereka yang 

berlaku sebagai penerima dari hubungan seksual anal dengan pasangan seksual yang 

terinfeksi HIV. Hubungan cara vaginal kemungkinan membawa resiko tinggi bagi pria dan 

wanita heteroseksual dari pada oral-genital. Kontak oral-genital memungkinkan penularan HIV. 

2.  Penularan Parental 

Penularan ini terjadi melalui transfusi dengan darah yang terinfeksi HIV atau produk darah atau 

penggunaan jarum yang terkontaminasi dengan HIV atau peralatan lain yang melukai kulit. 

3. Penularan Perinatal 

Penularan dari seorang wanita kepada janin yang dikandungnya atau bayinya.Penularan ini dapat 

terjadi sebelum, selama, atau beberapa saat setelah bayi dilahirkan. Resiko penularan HIV dalam 

rahim si ibu atau selama proses kelahiran sebesar 20-40%. 

 
Perjalanan Infeksi HIV/AIDS pada saat seseorang terinfeksi HIV maka diperlukan waktu 5-10 

tahun untuk sampai ke tahap AIDS. Setelah virus masuk kedalam tubuh manusia, maka selama 2-4 

bulan keberadaan virus tersebut belum bisa terdeteksi dengan pemeriksaan darah meskipun virusnya 

sendiri sudah ada dalam tubuh manusia. Tahap ini disebut sebagai periode jendela. Sebelum masuk 
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tahap AIDS, maka orang tersebut dinamai HIV positif karena dalam darahnya terdapat HIV 

(Departemen kesehatan RI, 2008). 

Pada tahap HIV positif ini maka keadaan fisik yang bersangkutan tidak mempunyai kelainan 

khas ataupun keluhan lainnya dan bahkan bisa diperpanjang menjadi 3 tahun.  Sejak masuknya virus 

dalam tubuh manusia maka virus ini akan merusak sel darah putih (yang berperan dalam sistem 

kekebalan tubuh) dan setelah 5-10 tahun maka kekebalan tubuh akan hancur dan penderita masuk 

dalam tahap AIDS. Dimana akan muncul berbagai infeksi seperti infeksi jamur, virus-virus lain, kanker 

dan sebagainya (Pedoman Nasional Tatalaksana Klinis Infeksi HIV dan Terapi Anti Retroviral Pada 

Orang Dewasa, Kemenkes 2014). 

Jumlah ODHA tertinggi ada di Provinsi DKI Jaya, provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan di Tanah 

Papua. Jumlah infeksi baru HIV yang dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 

mencapai 21.511 orang dewasa. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah infeksi baru HIV yang dilaporkan 

kepada Kementerian Kesehatan mencapai 29.037 orang. Peningkatan jumlah kumulatif angka ini 

merupakan akibat adanya penambahan jumlah layanan tes HIV yang makin  banyak dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Hasil estimasi dan proyeksi HIV/AIDS (Kementerian Kesehatan, 

2014), memperkirakan lebih dari satu juta orang Indonesia akan terinfeksi HIV pada tahun 2025. Angka 

estimasi dapat meningkat bila upaya percepatan penanggulangan HIV dan AIDS tidak segera 

dilakukan. 

Perkiraan prevalensi HIV pada populasi umum di seluruh Indonesia adalah 0,4% pada tahun 

2012, sementara di Tanah Papua 2,3%. Berikut ini adalah peta epidemi HIV pada penduduk dewasa di 

masing-masing provinsi, dimana prevalensi berkisar antara 0,1% sampai dengan 3,5%. Tingkat 

epidemi HIV di Indonesia berbeda-beda baik menurut area geografis maupun populasi kunci. Secara 

umum HIV terkonsentrasi pada populasi kunci kecuali di Tanah Papua sudah memasuki populasi 

umum. Semuanya pada saat ini menunjukkan tanda-tanda stabilisasi epidemi. Kecenderungan 

pertumbuhan prevalensi HIV di masa yang akan datang relatif lebih kecil dibandingkan proyeksi 
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pertumbuhan epidemi yang dilakukan 5 tahun yang lalu. Namun demikian, pemodelan secara 

matematika menunjukkan bahwa epidemi HIV masih akan terus meningkat, jika tidak dilakukan upaya 

yang lebih intensif untuk menekan laju pertumbuhan ini. 

Hasil STBP, SSH dan SCP ini memberikan informasi tentang prevalensi HIV dan infeksi 

menular seksual (IMS) pada populasi kunci seperti di bawah ini: 

a. Penasun (pengguna NAPZA suntik). Prevalensi HIV pada penasun menunjukkan 

penurunan dari 53% di tahun 2007 menjadi 41% di tahun 2011. Pada kelompok lokasi 

sampel yang berbeda (Tangerang, Yogyakarta, Pontianak) tampak terjadi kenaikan 

prevalensi HIV rata-rata dari 27% di tahun 2009 menjadi 39,5% di tahun 2013. Pada 

periode waktu yang sama, proporsi penasun berbagi alat suntik pada saat terakhir 

menyuntik mengalami kenaikan di 3 kabupaten/kota tersebut, yaitu 18% menjadi 26% di 

Yogyakarta, 36% menjadi 47% di Tangerang, dan 23% menjadi 45% di Pontianak. 

b. LSL (lelaki seks dengan lelaki). Data yang sama menunjukkan adanya peningkatan 

prevalensi HIV pada LSL yang signifikan. Pada STBP 2007 dan 2011, prevalensi HIV pada 

LSL naik dari 5,3% menjadi 12%, dan STBP 2009 dan 2013 naik dari 7% menjadi 12,8%. 

Hasil STBP 2013 menunjukkan prevalensi HIV tertinggi pada LSL ditemukan di lokasi 

survei Kota Tangerang, Kota Yogyakarta, dan Kota Makassar antara 19%-20%. Prevalensi 

gonore juga mengalami peningkatan di 3 kabupaten/kota tersebut dari 17% menjadi 21% 

dan klamidia meningkat dari 17% menjadi 23%. Keadaan ini sangat mungkin berhubungan 

dengan masih rendahnya konsistensi penggunaan kondom saat hubungan seks anal 

terakhir seperti ditunjukkan di Kota Surabaya yaitu dari 75,9% pada STBP 2011 menjadi 

53% pada SSH/SCP 2013. Sedangkan di Kota Tegal, kegiatan survey dari Kemenkes  

dengan sasaran LSL pada tahun 2019  mendapatkan prevalensi  4,27%. 

c. Waria. Hasil STBP 2007 dan SSH/SCP 2013 menunjukkan bahwa prevalensi HIV pada 

waria mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu dari 23,8% menjadi 19% di 22 
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kabupaten/kota dimana Kota Malang tercatat mengalami penurunan yang paling signifikan 

dari 16,8% menjadi 9,2%. 

Sejalan dengan penurunan prevalensi HIV pada waria, terjadi pula penurunan prevalensi IMS 

seperti yang dilaporkan pada STBP 2011 dan SSH/SCP 2013 di beberapa lokasi survei. SSH/SCP 

2013 mengindikasikan prevalensi sifilis menurun signifikan dari 27,5% menjadi 16,2% pada waria. 

Perubahan yang signifikan terjadi di Kota Malang dan Bandung dimana prevalensi sifilis turun masing-

masing dari 26,4% menjadi 14% dan dari 20,8% menjadi 4,2%. Penurunan prevalensi IMS lainnya juga 

terjadi pada STBP 2009 dan 2013 pada wilayah survei yang berbeda. Prevalensi klamidia turun dari 

24% menjadi 19,8% pada waria di Kota Malang, Kota Samarinda, Kota Pontianak, dan Kota Makassar. 

Prevalensi gonore juga mengalami penurunan pada periode waktu yang sama. 

WPSL (wanita penjaja seks langsung) dan WPSTL (Wanita Penjaja seks tidak langsung) 

Prevalensi HIV pada WPSL mengalami penurunan yang signifikan di Jakarta dan Bandung seperti 

yang dapat dilihat dari hasil SSH/SCP 2013 dan STBP 2013, yaitu dari 10,5% menjadi 3,8% dan dari 

20,7% menjadi 9,4%, sedangkan kota Malang mengalami peningkatan secara signifikan dari 36,4% 

menjadi 59,1%. 

Secara keseluruhan, prevalensi sifilis pada WPSTL menurun dari 9,8% pada STBP 2011 

menjadi 5,7% pada SSH/SCP 2013 di 15 lokasi survei. Prevalensi sifilis pada WPSTL menurun 

signifikan di 5 dari 15 lokasi survei tersebut, yaitu Deli Serdang dari 16,6% menjadi 4,8%, Kota Batam 

dari 11,6% menjadi 3,3%, Kota Bandung dari 10,4% menjadi 2,8%, Kota Surabaya dari 12,4% menjadi 

4,6% dan Kota Batang dari 13,4% menjadi 1,2%. 

Penurunan prevalensi IMS pada WPS juga tercatat pada STBP 2009 dan STBP 2013 di 9 

lokasi survei lainnya (Kota Palembang, Yogyakarta, Tangerang, Pontianak, Samarinda, Bitung, 

Makassar, Sorong, dan Mimika). Prevalensi klamidia turun dari 39,5% menjadi 30,8% pada WPSTL 

dan dari 42,4% menjadi 40% pada WPSL. Prevalensi gonore mengalami penurunan pada periode 

waktu yang sama. 
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Perubahan perilaku merupakan tantangan pada kelompok WPS. Jumlah rata-rata pelanggan 

WPSL cenderung mengalami kenaikan pada STBP 2011 dan SSH/SCP 2013. Penggunaan kondom 

pada hubungan seks terakhir sangat bervariasi di berbagai tempat pada kedua survei tersebut. Terjadi 

penurunan yang signifikan pada proporsi WPSL dalam penggunaan kondom pada hubungan seks 

komersial terakhir di Kota Denpasar, yaitu dari 90% menjadi 76,5%, akan tetapi pada periode waktu 

yang sama terjadi kenaikan yang signifikan proporsi penggunaan kondom pada hubungan seks 

komersial terakhir secara umum di lokasi survei dari 49,6% menjadi 65,5%. Tercatat pula bahwa 

penurunan yang signifikan dari proporsi ini terjadi di Kota Bandung dari 35,1% menjadi 12,5% dan di 

Kota Malang dari 44,9% menjadi 24,2%. 

Pada tahun 2006, pemerintah menerbitkan Perpres nomor 75 sebagai tonggak intensifikasi 

penanggulangan AIDS, yang dilanjutkan dengan terbitnya berbagai peraturan kementerian. Upaya 

penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia kemudian terus ditingkatkan dengan memperkuat 

manajemen dan kapasitas layanan. Koordinasi multi-sektor dilakukan melalui KPA dan pengembangan 

layanan kesehatan yang dipimpin Kementerian Kesehatan menjadi elemen utama penanggulangan 

AIDS, yang meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dan dukungan mitra kerja pembangunan 

internasional. 

Sejak dilaksanakannya SRAN (strategi dan aksi nasional) 2010-2014, telah terjadi 

pengembangan kapasitas dan upaya yang memfokuskan sasaran primer pada populasi kunci dan 

daerah dengan beban penyakit terbesar. Cakupan program telah meningkat sejalan dengan perluasan 

penanggulangan, dan layanan telah tersedia di semua provinsi, di kabupaten/ kota prioritas, baik 

layanan pemerintah maupun non pemerintah. 

Upaya  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  adalah  segala upaya  dan  kegiatan  dalam  

penanganan HIV  dan  AIDS  mulai dari  kegiatan  promosi,  pencegahan,  pengobatan  sampai dengan  

perawatan  dan  dukungan.  Penanggulangan  AIDS difokuskan  pada  pencegahan  untuk  populasi  

paling  berisiko dan penguatan pengobatan, perawatan dan dukungan untuk orang yang terinfeksi HIV.  
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Perubahan kebijakan berdampak pada penguatan kelembagaan, peningkatan pendanaan, 

penguatan sistem layanan kesehatan dan sistem komunitas. Langkah-Langkah Penanggulangan HIV-

AIDS  

1. Melakukan Konseling dan tes HIV terhadap populasi beresiko dengan prinsip yang telah 

disepakati secara global yaitu 5 komponen dasar yang disebut 5C (informed consent; 

confidentiality; counseling; correct test results; connections to care, treatment and 

prevention services). Prinsip 5C tersebut harus diterapkan pada semua model layanan 

Konseling dan Tes HIV. 

a. Informed Consent, adalah persetujuan akan suatu tindakan pemeriksaan laboratorium 

HIV yang diberikan oleh pasien/klien atau wali/pengampu setelah mendapatkan dan 

memahami penjelasan yang diberikan secara lengkap oleh petugas kesehatan tentang 

tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien/klien tersebut. 

b. Confidentiality, adalah Semua isi informasi atau konseling antara klien dan petugas 

pemeriksa atau konselor dan hasil tes laboratoriumnya tidak akan diungkapkan 

kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien/klien. Konfidensialitas dapat dibagikan 

kepada pemberi layanan kesehatan yang akan menangani pasien untuk kepentingan 

layanan kesehatan sesuai indikasi penyakit pasien. 

c. Counselling, yaitu proses dialog antara konselor dengan klien bertujuan untuk 

memberikan informasi yang jelas dan dapat dimengerti klien atau pasien. Konselor 

memberikan informasi, waktu, perhatian dan keahliannya, untuk membantu klien 

mempelajari keadaan dirinya, mengenali dan melakukan pemecahan masalah 

terhadap keterbatasan yang diberikan lingkungan. Layanan konseling HIV harus 

dilengkapi dengan informasi HIV dan AIDS, konseling pra-Konseling dan Tes pasca- 

tes yang berkualitas baik. 

d. Correct test results. Hasil tes harus akurat. Layanan tes HIV harus mengikuti standar 

pemeriksaan HIV nasional yang berlaku. Hasil tes harus dikomunikasikan sesegera 

mungkin kepada pasien/klien secara pribadi oleh tenaga kesehatan yang memeriksa. 

e. Connections to, care, treatment andprevention services. Pasien/klien harus 

dihubungkan atau dirujuk ke layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan 

pengobatan HIV yang didukung dengan sistem rujukan yang baik dan terpantau. 

dimaksud berisiko adalah kelompok populasi kunci (PS, penasun, LSL, waria) dan 
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kelompok khusus: pasien hepatitis, ibu hamil, pasangan serodiskordan, pasien TB, 

pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), dan Warga Binaan Permasyarakatan (WBP). 

 
2. Terapi ARV (antiretroviral) terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS) yang sesuai dengan 

standart yang dibuat Kemenkes RI 

3. Mengobati infeksi oportunistik pada ODHA yang sesuai dengan standart dari Kemenkes RI 

4. Melakukan PROMKES (promosi kesehatan) dengan cara melakukan Penyuluhan-

Penyuluhan tentang HIV/AIDS secara langsung ataupun melalui Media KIE (komunikasi, 

informasi, edukasi) kepada populasi resiko dan kepada Populasi antara, seperti remaja. 

5. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta 

dan dengan masyarakat. 

Berbagai  upaya  penanggulangan  dan  pencegahan  penyebaran  HIV  dan AIDS  di  

Indonesia  telah  dilakukan,  baik  oleh  sektor  Departemen/Instansi Lembaga  Pemerintah,  Swasta,  

LSM,  Lembaga  Donor,  maupun  oleh  kelompok masyarakat  peduli  AIDS,  sesuai  dengan  peran  

dan  tugas  pokok  masing-masing. Namun  demikian  upaya-upaya  tersebut  masih  perlu  

ditingkatkan  baik  kualitas, kuantitas, keterpaduan, maupun kebersamaannya. 

Fokus  utama  upaya  pencegahan  adalah  perluasan  dan peningkatan  intervensi  efektif  

untuk  menahan  laju penyebaran  infeksi  HIV  yang  terjadi  melalui  pertukaran  alat suntik  dan  

hubungan  seksual  berisiko  diantara  populasi kunci. Populasi kunci adalah lelaki dan perempuan 

pengguna Narkoba  suntik,  termasuk  mereka  yang  ada  di  lapas/rutan, pekerja seks langsung dan 

tidak langsung, pelanggan pekerja seks,  lelaki  seks  dengan  lelaki,  waria  dan  pasangan  intim 

seluruh  populasi  kunci.   

Pencegahan HIV/AIDS menurut Depkes (KPA Nasional, 2005) penyebaran HIV/AIDS dan 

pencegahannya dapat dilakukan dengan prinsip “ABCDE” yang telah efektif untuk menurunkan jumlah 

penularan HIV/AIDS. Prinsip “ABCDE” itu adalah : Anda jauhi seks sampai anda kawin atau menjalin 

hubungan jangka panjang dengan pasangan, Bersikap saling setia dengan pasangan dalam hubungan, 
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Melakukan cek HIV secara berkala dan cegah dengan memakai kondom secara benar dan konsisten 

untuk penjaja seks atau orang yang tidak mampu melaksanakan A dan B (Kondom), Untuk penularan 

non-seksual, berlaku prinsip “ D dan E” yaitu: Drug: say no to atau katakan tidak pada napza/narkoba 

dan Equipment : no sharing atau jangan memakai alat suntik secara bergantian. 

Faktor Penyebab Perilaku Beresiko Penularan HIV/AIDS dalam kaitannya dengan penularan 

HIV/AIDS, dikenal adanya perilaku seksual beresiko dan perilaku seksual aman. Perilaku seksual 

beresiko adalah segala perilaku seksual yang menimbulkan resiko dan memungkinkan terjadinya 

penularan/infeksi HIV/AIDS. Seseorang dikatakan beresiko tertular HIV/AIDS jika orang tersebut 

berada pada suatu kesempatan untuk terkena virus karena perilaku seksualnya. 

Perilaku seksual aman adalah segala perilaku seksual yang terhindar dari suatu potensi 

penularan resiko tertular maupun menularkan HIV/AIDS. Perilaku seksual aman adalah segala perilaku 

seksual yang tidak memungkinkan terjadinya penularan/infeksi HIV/AIDS. Sehubungan dengan hal 

tersebut maka dalam kontek penanggulangan HIV/AIDS terjadi perubahan perilaku pada yang 

prinsipnya adalah perubahan dari perilaku yang berisiko terjadinya penularan menjadi perilaku yang 

aman (Depkes, 2005). 

Perilaku beresiko terhadap penularan HIV/AIDS menurut Depkes RI (2011): Berhubungan seks 

tidak aman (tanpa menggunakan kondom), Ganti – ganti pasangan seks, Prostitusi, Melakukan 

hubungan seks secara anal. Perilaku yang memudahkan seseorang tertular IMS, termasuk HIV/AIDS 

menurut Depkes RI (2011) yaitu : 

a. Sering berganti-ganti pasangan seksual atau mempunyai lebih dari satu pasangan 

seksual, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal 

b. Mempunyai pasangan seksual yang mempunyai pasangan seksual lainnya. 

c. Terus melakukan hubungan seksual walaupun mempunyai keluhan IMS dan tidak 

diberitahukan kepada pasangannya tentang hal tersebut. 
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d. Tidak menggunakan kondom pada saat berhubungan seksual dengan pasangan yang 

beresiko. 

e. Pemakaian jarum suntik secara bersama-sama secara bergantian. 

 
Penanggulangan HIV AIDS dengan semakin kuatnya bukti-bukti ilmiah yang mengindikasikan 

efektivitas pengobatan ARV sebagai cara pencegahan, maka hal ini mendorong percepatan perluasan 

tes HIV dan pengobatan ARV yang segera. Syarat pengobatan diubah agar pasien dapat lebih awal 

memulai pengobatan. Dengan mendorong lebih banyak orang menerima pengobatan lebih dini dan 

patuh minum obat, maka obat akan semakin efektif. 

Dalam  kelompok  tersebut,  upaya pencegahan akan juga menjangkau kelompok usia muda 

(15-24  tahun)  dan  para  pekerja  baik  dari  sektor  pemerintah maupun swasta, buruh, atau pekerja 

migran dan masyarakat umum.   

Area  dalam  upaya  pencegahan  terdiri  dari  beberapa kegiatan utama, antara lain : 

1. Pencegahan  penularan  HIV  melalui  transmisi  seksual, dalam  kerangka  intervensi  

struktural  dengan meningkatkan  penggunaan  kondom  pada  setiap hubungan seksual 

berisiko; 

2. Memberikan  keterampilan  hidup/pendidikan  seks  aman di  sekolah  dan  luar  sekolah  

bekerja  sama  dengan organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan tokoh 

masyarakat;  

3. Pencegahan  penularan  melalui  alat  suntik  dengan menerapkan pengurangan dampak 

buruk Napza melalui penguatan  intervensi  struktural,  dilaksanakan  di masyarakat  dan  

rumah  tahanan  termasuk  perawatan untuk pemulihan adiksi;  

4. Pencegahan penularan HIV dari ibu dan bayi;  

5. Pencegahan penularan HIV melalui tranfusi darah.  
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Komitmen  Kepala Daerah dan DPRD seluruh Indonesia  terhadap  program surveilans  

sentinel  HIV  haruslah menjadi satu suara dengan adanya  pernyataan-pernyataan  mengenai 

dukungan  atau  persetujuan  terhadap  beberapa issue-issue  program  kesehatan  beserta program  

surveilans  HIV  yang  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari program  kesehatan.   

Komitmen  politik  tersebut  akan  mudah  diperoleh  apabila sudah  ada  komitmen  politik  

tingkat  provinsi,  nasional  atau  internasional. Pernyataan  politik  diikuti  dengan  ditetapkannya  suatu  

kebijakan  dalam bentuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah  atau  peraturan  daerah,  keputusan 

kepala  dinas  kesehatan,  keputusan  direktur  rumah  sakit  atau  lembaga  swasta. Misalnya  

komitmen  penanggulangan  HV/AIDS  diikuti  dengan  dukungan ketetapan anggaran penanggulangan 

HIV/AIDS. 

Setelah  mendapat  dukungan  politik  dan  kebijakan,  maka  dukungan berbagai  pihak  

terkait,  termasuk  masyarakat  menjadi  sangat  penting.  Untuk mendapat  dukungan  dalam  bentuk  

penerimaan  sosial  harus ada  langkah  promosi ke berbagai pihak terkait agar penyelenggaraan 

kegiatan yang direncanakan dapat berjalan  sebagaimana  yang  diharapkan.  Dalam  hal  

penanggulangan  HIV/AIDS, promosi dilakukan terhadap unsur kesehatan lingkungan dan 

masyarakat11. 

Kegiatan  perawatan  berbasis  masyarakat  untuk  ODHA dan  yang  terdampak  AIDS  juga  

diperlukan,  yaitu  dengan menyediakan  dukungan  psikologis  dan  sosial  dari  kelompok sebaya,  

keluarga  dan  masyarakat.  Dukungan  sosial  penting diberikan  di  samping  intervensi  berbasis  

 

11 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional: 2007, Strategi Nasional Penanggulangan HIV  dan AIDS, 2007-2010, 
Jakarta.hlm.6. 
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klinis,  untuk mencapai pengobatan dan manajemen kasus yang efektif. Kegiatan  pokok  dari  area  

pengobatan,  perawatan  dan dukungan adalah sebagai berkut12 : 

1. Penguatan  dan  pengembangan  layanan  kesehatan  yang kompeten.  

2. Pencegahan  dan  pengobatan  infeksi  oportunistik,  ko-infeksi  dan  pengobatan  ARV  

serta  dukungan pemeriksaan berkala;  

3. Perawatan  berbasis  masyarakat  dan  dukungan  bagi ODHA, termasuk dukungan 

psikologis dan sosial;  

4. Pendidikan  dan  pelatihan  mengenai  pengobatan  untuk memberdayakan  ODHA  

untuk  menangani  kesehatan mereka;  

5. Peningkatan kepatuhan berobat secara teratur;  

6. Peningkatan  pencegahan  penularan  dari  ODHA (positive prevention) 

Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  hidup  dan kesehatan  orang  terinfeksi  HIV  dan  untuk  

pengendalian perkembangan  virus  HIV,  sangat  dibutuhkan  program dukungan  yang  komprehensif  

dan  berkesinambungan  untuk manahan  perkembangan  infeksi  menjadi  AIDS.  Bagi  mereka yang  

dalam  stradium  AIDS,  kegiatan  utama  yang  perlu dilakukan  adalah  penyediaan  pengobatan  

dengan  ARV melalui  sistem  pengadaan  dan  distribusi  ARV  yang  optimal serta  lingkungan  yang  

mendukung  yaitu  peka  terhadap gender  dan  bebas  dari  stigma  dan  diskriminasi  terhadap orang 

yang terinfeksi HIV yang membutuhkan pengobatan13. 

Upaya meningkatkan kesadaran dalam upaya pencegahan penularan  HIV dan  

penanggulangan  AIDS  yang  dapat  terjadi  pada  seluruh  lapisan  masyarakat. Disamping  itu  

khusus  untuk  mereka  yang  membutuhkan,  mampu  memperoleh akses universal terhadap 

 

12 ibid 
13 Qomariyah  S.N. et.al, 1999, Infeksi Saluran Reproduksi, Pusat Komunikasi dan Kesehatan Berprespektif 
Jender, Jakarta.hlm.21-24. 
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informasi, pencegahan, dukungan dan pengobatan terkait HIV  dan  AIDS.  Walau  bagaimanapun  

juga,  kesehatan  adalah  hak  asasi  manusia yang pertama. Kini saatnya pemerintah dan masyarakat 

madani bersatu, membuat suatu  karya  nyata  untuk  mencegah  laju  pertumbuhan  HIV  yang  sangat  

cepat. Selain  itu,  perlu  dilakukan  upaya  bersama  untuk  menyediakan  akses  informasi HIV dan 

AIDS, pencegahan, dukungan, dan pengobatan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. 

B. Kajian terhadap Asas –Asas Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik.  

Pembentukan  Peraturan  Daerah  sebagai  bagian  integral  dari  peraturan perundangan-

undangan harus mengacu pada asas-asas hukum yang mendasarinya. Asas, menurut Mahadi14, 

adalah “Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, mengembalikan  sesuatu  hal  yang  hendak  

dijelaskan.  Asas  hukum  bukan  norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga 

isinya perlu dibentuk lebih  konkrit15. Artinya,  suatu  asas  hukum  yang  masih  abstrak  dan  umum,  

harus dikonkritisasi menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam praktik. 

Keberadaan  asas  hukum,  menurut  Soejadi,  adalah conditio  sine  quanon bagi  norma  

hukum,  karena  mengandung  nilai-nilai  moral  dan  etis,  yang mengarahkan pembentukan hukum 

yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa  keadilan  dan  kebenaran,  nilai-nilai  sosiologis  

yang  sesuai  dengan  tata  nilai budaya  yang  berlaku  di  masyarakat,  serta  nilai-nilai  yuridis  yang  

sesuai  hukum yang berlaku16. 

Asas-asas  hukum  umum  pembentukan  peraturan  perundang-undangan secara deduktif  

berlaku  bagi  pembentukan  Peraturan  Daerah,  karena  Peraturan Daerah  adalah  bagian  integral  

dari  konsep  peraturan  perundang-undangan.  Asas-asas hukum umum dimaksud menurut A. Hamid 

 

14 Mahadi.  1989. Falsafah  Hukum  Suatu  Pengantar, PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  hlm 119 
15 ibid 
16 Soejadi. 1999. Pancasila  sebagai  sumber  Tertib  Hukum  Indonesia,  Lukman  Offset, Jakarta, hlm. 68.   
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S. Attamimi, adalah ”Pancasila, negara berdasarkan atas hukum, dan pemerintahan berdasarkan 

konstitusi.17 

Dengan demikian Asas-asas  yang  dipakai  dalam  penyusunan  Naskah Akademik 

Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS  sebagaimana berikut ini:  

1. Asas tujuan yang jelas.  

Tujuan  penyusunan  naskah  akademik  ini  adalah mengkaji  dan  meneliti  secara  

akademik  pokok-pokok materi  yang ada  dan  harus  ada dalam  Rancangan  Perda 

tentang Penanggulangan HIV/AIDS Kota Tegal.  

2. Asas lembaga yang tepat.  

Dalam  penyusunan  naskah  akademik  ini melibatkan Dinas Kesehatan Kota Tegal 

sebagai leading sector,  SKPD  terkait,  organisasi  profesi  yang  membidangi 

penanggulangan  HIV  dan  AIDS,  LSM,  Tokoh  Agama, serta dalam sosialisasi raperda 

penanggulangan HIV dan AIDS  ini  melibatkan  stake  holder,  antara  lain  :  Dinas 

Sosial,  Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kebudayaan  dan Parawisata,  Badan Narkotika  

Nasional,  DPPKBP2PA Kota Tegal,  Dinas  Tenaga Kerja Kota Tegal,  POLRESTA Kota 

Tegal,  Satpol PP, RSUD Kardinah Kota Tegal, DISPORA Kota Tegal,  PMI, Organisasi 

Profesi, ORMAS  yang terkait,  MUI, Aisyiyah, LSM  Penggiat HIV, Komisi 

Penanggulangan Aids Kota Tegal dan Kelompok Dampingan Sebaya Bahari Plus, Warga 

Peduli Aids, Kader Layanan Komprehensif Berkesinambungan, Kader Permata Hati, 

Kader Peduli HIV AIDS (baik dari komunitas Guru dan Pelajar atau dari komunitas 

RT/RW)  dan lain-lain.  

3. Asas perlunya pengaturan  

 

17 . Hamid S. Attamimi. 1990. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan  
Pemerintahan  Negara,  suatu  Studi  Analisis  mengenai  Keputusan  Presiden  yang Berfungsi  Pengaturan  
dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I-Pelita IV”, Disertasi, Universitas  Indonesia, Jakarta, hlm. 307. 
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Penyusunan  naskah  akademik  ini  sebagai  amanah dari  peraturan-peraturan  

diatasnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit  

Menular;  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997  tentang Psikotropika;  Undang-Undang  

Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Azasi  Manusia;  Undang-Undang  Nomor  39 

Tahun 2009  tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44  Tahun  2009  tentang  

Rumah  Sakit,  dan  lain sebagainya. 

4.  Asas dapat dilaksanakan  

Penyusunan  naskah  akademik  yang  nantinya dilanjutkan  menjadi  Raperda  kemudian  

Perda  tentang  Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  merupakan  kewenangan Pemerintah 

Daerah Kota Tegal sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah 

 

5. Asas konsensus atau asas keseimbangan  

Dalam  penyusunan  naskah  akademik  Raperda tentang Penanggulangan HIV dan 

AIDS ini melalui kajian literatur,  penelitian  lapangan,  sosialisasi,  sinkronisasi dan  

harmonisasi  peraturan,  uji  publik  sesuai  dengan framework penyusunan peraturan 

perundangan daerah.  

6.  Asas terminologi dan sistematika yang benar  

Penyusunan  naskah  akademik  Raperda  tentang Penanggulangan  HIV  dan  AIDS 

Kota Tegal ini  memakai  terminologi yang  operasional  berdasarkan literatur dan 

ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

7. Asas mudah dikenali atau dapat dimengerti  

Meskipun  naskah  akademik  Raperda  tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Kota 

Tegal ini merupakan persoalan teknis  penanggulangan  HIV  dan  AIDS.  Namun,  
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dalam penyusunannya  telah  diupayakan  memakai  istilah, terminologi dan bahasa 

legal yang dapat dimengerti oleh masyarakat Kota Tegal nantinya.  

8.  Asas perlakuan yang sama dalam hukum  

Naskah akademik Raperda tentang Penanggulangan HIV  dan  AIDS  ini  nantinya  akan  

berlaku  bagi  seluruh masyarakat  Kota Tegal,  tidak  diskriminatif  atau bermaksud  

mengedepankan  kepentingan  kelompok  atau golongan  tertentu  atau  mendiskriditkan  

kelompok tertentu.  Oleh  karena  itu  dalam  Raperda Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  

ini  juga  diatur  tentang peran serta masyarakat dan swasta.  

9.  Asas  kepastian  hukum  dan  asas  pelaksanaan  hukum sesuai dengan keadaan 
individual  
 
Naskah akademik Raperda tentang Penanggulangan HIV  dan  AIDS Kota Tegal ini  

diharapkan  sampai  pada  Peraturan Daerah yang disahkan dan diundangkan pada 

lembaran daerah  untuk  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh masyarakat Kota 

Tegal,  serta  dengan  evaluasi pelaksanaan secara berkala.  

C. Kajian  terhadap  Praktik  Penyelenggaraan Penanggulangan HIV Kota Tegal , Kondisi  yang 
Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat pada Kota Tegal 
 

Kota Tegal sebagai daerah persimpangan merupakan daerah yang berpotensi untuk 

terjadinya penyebaran IMS (Infeksi Menular Seksual) dan HIV (Human Immunodeficiency 

Virus)/AIDS (Acquured Immune Deficiency Syndrome) karena letak geografisnya yang 

memudahkan mobilisasi penduduk antar kota dan provinsi serta karakteristik penduduknya yang 

banyak bekerja di luar daerah Kota Tegal terutama kota-kota besar seperti Jakarta. Untuk itu 

langkah-langkah antisipasi yang tepat untuk mencegah epidemi HIV/AIDS perlu untuk terus 

dilakukan. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain pendataan dan mapping area resiko tinggi 

penderita IMS dan HIV/AIDS, screening donor darah yang dilaksanakan di PMI Kota Tegal, 

peningkatan pengetahuan masyarakat dengan penyelenggaraan sosialisasi kepada para 

pengusaha hotel / restoran / perusahaan / toma / toga / anak remaja / dewasa muda. 
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Selama tahun 2020 sampai juni dilaporkan penemuan kasus HIV di fasilitas pelayanan 

kesehatan Kota Tegal sebanyak 67 kasus HIV/AIDS dengan rincian 56 HIV dan 11 AIDS pada 50 Laki-

laki dan 17 Perempuan, 6 diantaranya meninggal. Dari jumlah temuan tersebut warga Kota Tegal 17 

kasus dengan 1 kasus AIDS kematian, terdiri dari 12 HIV dan 5 AIDS, merupakan 11 Laki-laki , 6 

Perempuan. Sampai Desember tahun 2019 dilaporkan penemuan kasus HIV warga Kota Tegal di 

fasilitas pelayanan kesehatan Kota Tegal sebanyak 65 kasus HIV baru dan 13 kasus AIDS baru. Tahun 

2018 dengan kumulatif 248 kasus terdiri dari  27 kasus HIV baru dan 17 kasus AIDS baru yang 

merupakan warga Kota Tegal. Tahun  2017 dilaporkan 15 kasus HIV baru dan AIDS sebanyak 4 kasus 

baru, tahun 2016 terdapat 12 kasus HIV baru dan kasus AIDS sebanyak 3 kasus baru. Hasil skrining 

darah di PMI Kota Tegal pada tahun 2019 terdapat 0,25% darah yang positif HIV dari 15948 sample 

yang dilakukan pemeriksaan uji saring, pada tahun 2017 terdapat 0,17 % darah yang positif HIV dari 

11.183 sampel darah yang diperiksa. Angka tersebut menurun jika dibanding darah yang positif HIV di 

tahun 2016 sebanyak 0,20 %. 

Sesuai kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS, bahwa 

seluruh penderita HIV/AIDS harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar. Penatalaksanaan 

penderita HIV/AIDS meliputi Voluntary Counseling Testing (VCT) yaitu konseling secara sukarela, 

perawatan, pengobatan Anti Retroviral (ARV), pengobatan infeksi oportunistik dan rujukan kasus 

spesifik, 

Tanpa memandang wilayah penderita, temuan kasus HIV/AIDS di Kota Tegal tahun 2008-2019 

kumulatif sebanyak 921 (HIV 531, AIDS 390), pada tahun 2008-2018 kumulatif 833 (HIV 325, AIDS 

331). pada tahun 2008-2017 kumulatif 836 (HIV 407, AIDS 342), pada Tahun 2008-2016 kumulatif ada 

671 (HIV 305, AIDS 317), Sedangkan Estimasi Penderita HIV/AIDS kota sampai dengan N sebanyak 

845 yang terjangkau oleh pelayanan kesehatan baru sekitar 29,5%, sebanyak 70,5% nya masih belum 

terjangkau oleh karena menutup diri ataupun tidak atau kurangnya memahami pengetahuan tentang 

HIV/AIDS sehingga tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. 
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Dengan kondisi lapangan yang demikian maka diperlukanya Langkah-langkah yang lebih aktif 

lagi dari Dinkes kota tegal guna menanggulangi permasalahan tersebut  

1. Melakukan Konseling dan tes HIV terhadap populasi beresiko dengan prinsip yang telah 

disepakati secara global yaitu 5 komponen dasar yang disebut 5C (informed consent; 

confidentiality; counseling; correct test results; connections to care, treatment and 

prevention services). 

2. Melakukan PROMKES (promosi kesehatan) dengan cara melakukan Penyuluhan-

Penyuluhan tentang HIV/AIDS secara langsung ataupun melalui Media KIE (komunikasi, 

informasi, edukasi) kepada populasi resiko. 

3. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta 

dan dengan masyarakat. 

Dinkes kota tegal sendiri sudah melakukan langkah-langkah tersebut tetapi belum optimal 

dikarenakan masih adanya kelemahan-kelemahan internal didalam pelaksanaanya dan juga karena 

adanya tantangan eksternal seperti: 

- Kelemahan Internal: 

a) Rasio tenaga kesehatan tertentu dan SDM non nakes masih  belum mencukupi  

b) Profesionalisme dan kualitas kerja tenaga kesehatan belum optimal  

c) Etos kerja dan budaya kerja belum mendukung berbasis mutu (pelayanan prima)  

d) Sarana spesifik tertentu untuk pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan belum 
terpenuhi, operasional pemeliharaan masih kurang  

e) Seluruh unit sarana/fasilitas kesehatan belum terakreditasi  

f) Ketersediaan teknologi informasi maupun elektronik lainnya belum dimanfaatkan secara 
optimal khususnya untuk managemen data dan surveilens  

g) Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap kajian kinerja belum optimal  

h) Koordinasi lintas program masih lemah akibat ego program yang masih kuat  

i) Pemahaman staf terhadap peraturan dan petunjuk pelaksanaan belum baik serta belum 
seluruh SOP diterapkan dengan baik  
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j) Masih banyak SDM yang melaksanakan tugas rangkap akibat beban kerja belum merata 

k) Orientasi kerja terhadap program belum sesuai harapan 

l) Kemampuan tenaga kesehatan dalam pemberdayaan dan penggerakkan masyarakat 
masih kurang  

- Tantangan Eksternal : 

a. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan tidak diikuti perilaku hidup bersih dan 
sehat  

b. Tingginya Risiko dan potensi penyebaran penyakit sebagai  akibat letak geografis dan 
kedudukan Kota Tegal sebagai kota transit dan kota tujuan serta mobilitas masyarakat 
yang tinggi.  

c. Meningkatnya beban ganda pembangunan yang diakibatkan meningkatnya prevalensi 
penyakit degeneratif sedangkan penyakit infeksi belum sepenuhnya dapat ditekan.  

d. Tuntutan akuntabilitas kinerja dari lembaga-lembaga eksternal  

e. Tuntutan pelayanan kesehatan yang bermutu dari masyarakat  

f. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dan tuntutan pelayanan 
kesehatan yang murah dan gratis  

g. Menurunnya kualitas lingkungan akibat perubahan iklim, pemanasan global dan 
pencemaran lingkungan  

h. Meningkatnya permasalahan kesehatan reproduksi dan belum optimalnya program 
keluarga berencana  

i. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Penyakit menular seksual terutama 
tentang HIV/AIDS 

j. Kurang aktifnya KPA (Komisi Penanggulangan Aids) Kota Tegal 

maka dari itu diperlukanya langkah-langkah untuk memaksimalkan program-program tersebut guna 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, sebagaimana berikut ini : 

a) lebih aktifnya promosi kesehatan kepada populasi resiko baik yang sudah terjangkau 
dan belum terjangkau. 

b) mengadakan pelatihan-pelatihan tentang HIV/AIDS terhadap petugas kesehatan 
maupun relawan masyarakat dan swasta 

c) melengkapi peralatan-peralatan dan Fasilitas yg dibutuhkan guna menanggulangi 
HIV/AIDS di kota Tegal 
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D. Kajian  terhadap  Implikasi  Penerapan  Sistem  Baru  yang Akan  Diatur  dalam  Peraturan  
Daerah  terhadap  Aspek Kehidupan  Masyarakat  dan  Dampaknya  terhadap  Aspek Beban 
Keuangan Negara  

Visi Kota Tegal yang Sejahtera mempunyai makna suatu kondisi masyarakat Kota Tegal yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non 

fisik, lingkungan hidup sehat dan sumber daya alam, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan 

politik, mempunyai akses terhadap informasi, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.  

Untuk mewujudkan masyarakat Kota Tegal yang Sejahtera tersebut, Pemerintah Kota Tegal 

menetapkan Pelayanan Prima sebagai semangat yang harus didukung oleh segenap stakeholder 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 

Kota Tegal merupakan upaya Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam mendukung visi dan misi 

pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Tegal, terutama misi ke-4 yaitu mewujudkan 

sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-4 tersebut antara lain adalah meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dengan sasaran berupa meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar 

maupun rujukan serta meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan.  

Selain itu, juga untuk mendukung misi ke-5 yaitu mengoptimalkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam kerangka tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean 

Government) serta bebas dari KKN. Salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui misi ke-5 tersebut 

adalah terwujudnya pelayanan prima pada seluruh unit/lembaga penyelenggara pemerintahan. 

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2019 adalah “Institusi yang 

Profesional dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah”. Kesehatan paripurna yang 

ingin diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah meliputi upaya promotif, preventif, kuratif 

dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan di Jawa Tengah baik eksekutif, 
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legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non pemerintah serta masyarakat secara profesional 

dan bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan. 

Misi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai visi 

tersebut adalah : 

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan  yang bermutu dan berkeadilan 

2. Mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang berdaya saing 

3. Mewujudkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan 

kesehatan 

4. Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu 

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tersebut terlihat 

bahwa hal yang ingin diwujudkan dalam lima tahun kedepan adalah masyarakat Jawa Tengah yang 

sehat dan berkeadilan dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan swasta. 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tegal lewat The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 

Malaria menyelenggarakan workhsop counselling and testing human immunodeficiency virus infection 

and acquired immune deficiency syndrome (HIV/AIDS) infeksi menular seksual (IMS). Kabid 

Pengendalian dan Pemberantasan penyakit (P2P) Dinkes Kota Tegal Yuli Prasetya mengatakan, 

tujuan kegiatan tersebut untuk memperluas layanan terutama voluntary counselling and testing (VCT) 

di Kota Tegal, sehingga diharapkan para peserta mendapatkan pembekalan terkait layanan konseling 

pratesting HIV AIDS, layanan konseling pos testing, notifikasi pasangan, tata kelola laboratorium dan 

pencatatan pelaporan. 

Adapun peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari 10 klinik di antaranta, RSIA Kasih Ibu, 

RB Rahma, RB Bani Syakir, Klinik UPS, Klinik Poltek Harber, Klinik Polres Tegal Kota, Klinik IBI, Klinik 

http://jateng.tribunnews.com/tag/dinkes-kota-tegal
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Lanal Medika, Klinik Adhi Pratama dan Lab Kes Dinkes Kota Tegal18. Dari 13 klinik yang sudah ada, 

Kota Tegal telah memiliki tempat baru sebanyak 10, sehingga total ada 23 layanan di Kota Tegal19. 

Dengan adanya tambahan klinik VCT di Kota Tegal diharapkan jangkauan pemeriksaan semakin luas 

sehingga fenomena gunung es kasus HIV/AIDS yang belum ditemukan dapat dicapai. 

Dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilaporkan kasus prevalensi 

kasus HIV/AIDS di Kota Tegal mengalami peningkatan, mulai tahun 2008 dijumpai 0,003 %, tahun 

2009 ada 0,005 5, tahun 2010 sebanyak 0,008%, tahun 2011 dengan 0,14 %, tahun 2012 ada 0,022 

%, tahun 2013 prevalensinya 0,032 %, tahun 2014 dengan 0,046 %, lalu tahun 2015 sebanyak 0.057 

% melebihi target 0,007 %, sedangkan tahun 2016 prevalensi meningkat menjadi 0,068%, tahun 2017 

mencapai 0,098 %, tahun 2018 sebanyak 0,099 % dan kumulatif tahun 2019 telah mencapai target 

prevalensi temuan HIV/AIDS 0,01%. Setiap tahun berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Tegal 

terlihat terdapat kenaikan jumlah penderita HIV/AIDS.  

Kumulatif dari tahun 2008 sampai Juni  2019  jumlah penduduk Kota Tegal yang menderita 

HIV/AIDS 343 orang, dari dari 248.127 jiwa jumlah penduduk Kota Tegal. Dalam hal terdapat kenaikan 

setiap tahun itu disebabkan karena penjumlahan penderita dari tahun- tahun sebelumnya karena 

HIV/AIDS tidak bisa mencapai kesembuhan, walaupun kondisi penderita sehat,  jadi terakumulasi di 

data tahun berikutnya20. 

 

18 Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Cegah Angka HIV/AIDS, Dinkes Kota Tegal Bakal 
Tambah Layanan, http://jateng.tribunnews.com/2018/07/02/cegah-angka-hivaids-dinkes-kota-tegal-bakal-
tambah-layanan.Penulis: Akhtur Gumilang  Editor: galih permadi 

19 ibid 

20 Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Kenapa Penderita HIV dan AIDS di Kota Tegal 
Setiap Tahun Meningkat? Ini Alasannya, http://jateng.tribunnews.com/2017/11/20/kenapa-penderita-hiv-dan-
aids-di-kota-tegal-setiap-tahun-meningkat-ini-alasannya. Penulis: Bare Kingkin Kinamu Editor: Catur waskito 
Edy  

 

http://jateng.tribunnews.com/tag/dinkes-kota-tegal
http://jateng.tribunnews.com/tag/hiv
http://jateng.tribunnews.com/tag/aids
http://
http://jateng.tribunnews.com/2018/07/02/cegah-angka-hivaids-dinkes-kota-tegal-bakal-tambah-layanan
http://jateng.tribunnews.com/2018/07/02/cegah-angka-hivaids-dinkes-kota-tegal-bakal-tambah-layanan
http://
http://jateng.tribunnews.com/2017/11/20/kenapa-penderita-hiv-dan-aids-di-kota-tegal-setiap-tahun-meningkat-ini-alasannya
http://jateng.tribunnews.com/2017/11/20/kenapa-penderita-hiv-dan-aids-di-kota-tegal-setiap-tahun-meningkat-ini-alasannya
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Di Jawa Tengah sampai Juni 2019 terdapat 25.808 orang ditemukan HIV/AIDS dengan 14.346 

orang terinfeksi HIV dan  11.462 dalam keadaan AIDS dan 1.773 orang diantaranya meninggal, 

temuan ini baru mencapai 54,3 % dari estimasi Jawa Tengah. Menanggapi tingginya jumlah penderita 

di Jateng maka perlu dilakukan penanggulangan penyakit tersebut. Hal ini sejalan dengan himbauan 

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kota Tegal saat masih aktif, meminta semua multipihak baik 

dari pemerintahan, sekolah maupun masyarakat bisa ikut bersama-sama melakukan penanggulangan 

HIV-AIDS21.  

Disebutkannya, jumlah penderita HIV/AIDS tiap tahunnya terus mengalami peningkatan seiring 

masih belum tahunya masyarakat tentang penyakit mematikan tersebut. Apalagi, mereka yang 

beresiko tinggi pun masih belum sadar untuk memeriksakan ke klinik VCT. Hal itu bisa dilihat dari data 

yang diperoleh di tingkat Jateng penderita tertinggi lebih didominasi dari kalangan wiraswasta 

sebanyak 482 orang (20,25%), diikuti ibu rumah tangga (IRT) sebanyak 436 orang (18,33%), karyawan 

273 orang (11,48%), PNS 42 orang, TNI/Polri 13 orang dan pramugari 1 orang22.  

Penyebaran HIV/AIDS tertinggi karena heteroseksual yang mencapai 70 persen, dengan masa 

inkubasi rata-rata 25 tahun dimana penderita mulai terkena virus pada usia 15 tahun. Dengan melihat 

estimasi populasi resiko rawan tertular pada tahun 2009 oleh KPA yang menyebutkan saat ini Jateng 

menempati urutan ke-6 tingkat nasional. Apabila masalah ini tidak segera dilakukan percepatan yang 

komprehensif terhadap kasus HIV/AIDS di Jateng, maka nantinya Jateng bisa melebihi dari Jabar dan 

Jatim. 

Selama ini porgram penanggulangan HIV dan AIDS lebih dari 70 % didanai oleh pihak asing. 

Termasuk di dalamnya GF yang banyak memberikan dana kepada Indonesia untuk program HIV dan 

AIDS.  Menanggapi akan diberhentikannya bantuan tersebut, tahun 2015 Ketua KPA sekaligus Wakil 

 

 
21 http://www.lensaindonesia.com - 17 Oktober 2012 Selasa (16/10/2012). 
22 ibid 
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Walikota Tegal saat itu, M. Nursoleh menyampaiakan, pihaknya tetap semangat, dan agar 

penanggulangan HIV AIDS kota Tegal bisa tetap berjalan, Ia berusaha agar anggaran penanggulangan 

HIV dan AIDS bisa dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) II di tahun 

2016, termasuk teknis pelaksanaannya. Tak hanya itu, Nursoleh juga melontarkan wacana untuk perda 

HIV dan AIDS. Wakil Walikota merasa prihatin dan merasa perlu penanganan yang tepat untuk 

masalah HIV dan AIDS, apalagi setelah Global Fund berencana akan menghentikan bantuan untuk 

penanggulangan HIV AIDS tahun 2015 mendatang. Dengan penanganan yang tepat penanggulangan 

HIV AIDS di Kota Tegal dapat berjalan dan bisa meminimalisir kasus-kasus yang ada. 

Menurut  kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal dr. Sri Primawati Indraswari, Sp.KK.,MM.,MH 

saat ini pihaknya sedang giat melakukan penanggulangan HIV dan AIDS, dan terkait dengan rencana 

pemberhentian bantuan GF secara bertahap tersebut,  kasus HIV dan AIDS di kota Tegal sudah cukup 

berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota 

Tegal sebanyak Rp. 3.672.685.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus 

Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), namun  jika bantuan anggaran hibah tersebut dengan total dana 

Global Fund (GF) selama 5 tahun terakhir sebanyak Rp. 1.010.446.773,- (Satu Milyar Sepuluh Juta 

Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) masih berlanjut tentu 

akan mempercepat upaya Pengendalian HIV/AIDS khususnya di Kota Tegal.  

Dana tersebut sangat menyokong kegiatan Pengendalian HIV/AIDS terutama dari upaya 

penemuan kasus. Dimana di Fasilitas Kesehatan Kota Tegal sampai dengan Desember 2018, tanpa 

memandang domisili penderita tercatat kumulatif ada 833 kasus, terdiri dari kasus 412 HIV, 371 kasus 

AIDS. Dari jumlah tersebut penderita warga Kota Tegal ada 284 kasus, kumulatif  HIV 141  kasus dan 

107 kasus AIDS dengan 46 orang meninggal dunia, sedangkan temuan baru HIV  27 kasus dan 

temuan AIDS baru 17 kasus. Sampai Juni 2020 dengan kumulatif penderitta warga Kota Tegal 343 

yang terdiri dari 218 kasus HIV dan 215 kasus AIDS. 
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Dan jika dilihat dari penyebarannya, kecamatan Tegal Timur paling banyak penderita HIV dan 

AIDS, Kadinkes menambahkan, Kota Tegal masih mempunyai pekerjaan rumah untuk mendeteksi 

penderita HIV dan AIDS yang belum teridentifikasi. Berdasarkan estimasi ODHA Kota Tegal tahun 

2016 sampai dengan sekarang dari Kementrian Kesehatan ada 2934 penderita, namun sampai dengan 

Juni 2020 baru terdeteksi dan dilaporkan ada 343 kasus (11,7%), artinya masih banyak orang dengan 

HIV dan AIDS yang belum terindentifikasi. Upaya penanggulangan IMS dan HIV-AIDS bukanlah hanya 

tanggung jawab dari bidang kesehatan saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ( SKPD ) terkait, termasuk LSM dan masyarakat, untuk itu maka harus dilakukan 

secara terpadu, agar bisa mencapai target dimaksud. 

 

 

 

Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia bertujuan untuk memastikan tercapainya akses 

universal terhadap layanan pencegahan, pengobatan dan mitigasi dampak HIV dan AIDS; berfokus 

pada populasi kunci (termasuk remaja populasi kunci dan pekerja migran) di daerah geografis yang 

paling berisiko; memperkuat dan mempertahankan layanan terintegrasi yang efektif secara biaya dan 

berkualitas tinggi; lingkungan kondusif yang bebas stigma dan diskriminasi, sensitif jender dan 

berorientasi pada Hak Asasi Manusia; serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi dan 

akuntabilitas. 

Dalam pengembangan kebijakan nasional, prinsip-prinsip yang dipegang adalah sebagai 

berikut: (1) Memperhatikan nilai-nilai agama, budaya serta norma sosial dan penghargaan terhadap 

manusia. (2) Merespon masalah sosial dan pembangunan, secara terstruktur, melibatkan pemangku 

kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat sipil. (3) Kemitraan antara masyarakat sipil, ODHA, 

pemerintah dan mitra pembangunan. (4) Dukungan sosial dan ekonomi berfungsi memberdayakan 
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ODHA dan mereka yang terdampak untuk mempertahankan kualitas hidup.(5) Exit strategy dari 

ketergantungan sumber dana luar negeri. 

SRAN penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2015-2019 ditujukan untuk percepatan 

pencapaian “3 Zero” (Zero infeksi baru, Zero kematian terkait AIDS dan Zero stigma dan diskriminasi) 

dengan cara mencegah penularan HIV; meningkatkan dengan segera akses pengobatan HIV, 

meningkatkan retensi pengobatan, meningkatkan kualitas hidup ODHA; mitigasi dampak sosial 

ekonomi epidemi HIV pada individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga produktivitas dan sumber 

daya manusia Indonesia. 

Dalam rangka mencapai visi dan tujuan di atas, ada 4 (empat) skenario penanggulangan AIDS. 

Asumsi masing-masing skenario didasarkan pada cakupan program dan efektifitasnya sebagaimana 

berikut ini : 

1. Skenario 1: Skenario baseline dimana diasumsikan tidak ada peningkatan intervensi pada 

tahun 2013-2030. 

2. Skenario2: “LKB Kinerja Medium” diasumsikan implementasi program LKB dan PMTS di 

141 kabupaten/ kota dengan cakupan pencegahan pada populasi kunci sebesar 70% dan 

45% cakupan pengobatan pada tahun 2020 (dengan 75% efektifitas pengobatan). 

3. Skenario 3: “LKB Kinerja Tinggi di 47 kabupaten/ kota SUFA, dan Kinerja Medium di 94                  

Kota” sampai dengan tahun 2016; dan 75 kabupaten/ kota SUFA dengan Kinerja Tinggi 

dan 66 kabupaten/ kota Kinerja Sedang mulai tahun 2017. 

4. Skenario 4: “LKB Kinerja Tinggi”, dimana diasumsikan implementasi program LKBdan 

PMTS serta SUFA dan lainnya diintensifkan di 141 kabupaten/ kota dengancakupan 

pencegahan pada populasi kunci sebesar 80% dan 60% cakupan pengobatan pada tahun 

2020  (dengan 75% efektifitas pengobatan). 
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Jumlah Infeksi Baru Per Tahun Pada Orang Dewasa, 2013-203023 
Skenario baseline: 74 ribu th 2019 dan 102 ribu th 2030 

Skenario pilihan: 40 ribu th 2019 (turun 38%) dan 20 ribu th 2030 (turun 69%) 
Infeksi baru HIV yang dapat dicegah: 34 ribu th 2019 dan 81 ribu th 2030 

 

 
 

Dari 4 pilihan strategis di atas, skenario 3 (tiga) menunjukkan pilihan yang paling optimal. Idealnya, 

semua 141 kabupaten/ kota prioritas melaksanakan upaya dengan tingkat kinerja tinggi, namun, selain 

terkendala oleh tingginya kebutuhan sumber dana, mencapai kesiapan yang maksimal dari 

keseluruhan kabupaten/ kota dalam waktu singkat tampaknya belum mampu dilaksanakan. Jika 

ditargetkan semua kabupaten/ kota berkinerja pada tingkat medium, beberapa kota sesungguhnya 

dapat menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, skenario ketiga, dipilih karena upaya 

untuk mendorong kinerja yang tinggi dapat difokuskan pada kabupaten/ kota prioritas tertinggi, yaitu 

yang telah menjalankan inisiatif SUFA. 

Jumlah Kematian ODHA Dewasa per Tahun, 2015-2030 
Skenario baseline: 48 ribu th 2019 dan 72 ribu th 2030 

Skenario pilihan: 37 ribu th 2019 (turun 20%) dan 41 ribu th 2030 (turun 25%) 
Jumlah kematian akibat AIDS yang dapat dicegah: 10 ribu th 2019 dan 31 ribu th 2030 

 

23 Komisi Penanggulangan HIV dan Aids Nasional,”Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015-2019 
Penanggulangan HIV dan AIDS Di Indonesia”, 2015 hlm 26 
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Proyeksi matematika dengan pilihan skenario 3 (tiga), sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan 

penurunan kematian akibat AIDS 15% pada tahun 2019 dan 25% pada tahun 2030, jika dibandingkan 

jumlah kematian akibat AIDS pada tahun 2014. 

Dasar ini memperhitungkan seberapa besarkah cakupan yang dapat dicapai pada tahun 2030, 

sebagai berikut: 

a. Baseline (kondisi saat ini), karena merupakan kondisi yang terjadi saat ini, cakupan tidak 

mengalami perubahan. 

b. LKB kinerja medium, untuk daerah GF konsensus adalah cakupan yang akan dicapai 75% 

pada tahun 2030, untuk daerah non GF adalah 40%. 

c. LKB kinerja tinggi, untuk daerah GF konsensus adalah cakupan yang akan dicapai 80% 

pada tahun 2030, untuk daerah non GF adalah 40%. 

d. LKB kinerja tinggi di semua kabupaten/ kota, konsensus adalah cakupan yang akan dicapai 

adalah 80% pada tahun 2030. 

Berikut ini adalah rincian Strategi PenanggulanganAIDS periode tahun 2015-2019: 

1. Menetapkan Prioritas Target Geografis 
 

Sejak pelaksanaan SRAN periode 2010-2014, pemilihan kabupaten/ kota prioritas 

telah menjadi salah satu keputusan strategis. Kriteria pemilihan ini didasarkan pada tingkat 
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risiko penularan HIV dan beban penyakit HIV dan AIDS tertinggi, serta kesiapan 

infrastruktur dan komitmen pemerintah kabupaten/ kota. 

Belajar dari pelaksanaan sebelumnya, dari total 511 kabupaten/ kota di Indonesia, 

141 kabupaten/ kota menunjukkan beban epidemi HIV yang lebih besar sehingga perlu 

menjadi prioritas target geografis upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia untuk 

mencapai dampak epidemiologis yang bermakna. Di antara kabupaten/ kota tersebut, 

dipelajari bahwa terdapat kabupaten/ kota yang lebih berhasil menunjukkan dampak upaya 

penanggulangan yang signifikan, yang ternyata mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

(1) berada di kota dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, jumlah populasi 

kunci dan jumlah ODHA juga termasuk yang tertinggi di Indonesia,  

(2) memiliki infrastruktur yang relatif kuat serta ditunjang dengan komitmen 

daerah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sipilnya, sehingga dapat 

menunjukkan kinerja yang tinggi, dan  

(3) memiliki manajemen pencatatan dan pengolahan data epidemi setempat yang 

lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan 

pemantauan dampak epidemiologis upaya penanggulangan. 

Pembelajaran ini menyimpulkan perlunya upaya penanggulangan yang ditujukan 

pada daerah yang menjadi episentrum epidemi dimana terdapat pula kesiapan infrastruktur 

daerah setempat untuk menghasilkan dampak penanggulangan yang optimum. Melalui 

pendekatan ini dapat diidentifikasi setidaknya 75 kabupaten/ kota dengan kinerja tinggi dan 

66 kabupaten/ kota dengan kinerja medium di antara 141 kabupaten/ kota prioritas, yang 

perlu didorong untuk secara optimal mengintensifkan upaya penanggulangan HIV dan 

AIDS di daerah masing-masing. Upaya yang perlu dilakukan dalam strategi ini antara lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Penguatan provinsi dan KPA Kabupaten/ Kota dalam perencanaan menetapkan 

target dan meningkatkan efektivitas PMTS dan layanan pengobatan (LKB – 
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SUFA) termasuk koordinasi antara layanan kesehatan dengan komunitas 

populasi kunci. 

b. Dukungan kerja KPA Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memastikan integrasi 

HIV dalam proses perencanaan kegiatan di provinsi dan kabupaten/ kota agar 

didanai oleh APBD. 

c. Mendorong pemangku kepentingan ditingkat daerah sebagai mitra utama dalam 

program HIV dan AIDS antara lain layanan kesehatan, pemerintah daerah KPA 

Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan universitas lokal. 

d. Membangun jaringan kabupaten/ kota prioritas tinggi dalam memobilisasi 

dukungan politik untuk HIV dan fasilitasi pembelajaran secara horizontal untuk 

kota lainnya. 

e.  Perhitungan matematika menunjukkan bahwa bila upaya penanggulangan AIDS 

di 75 kabupaten/ kota dengan kinerja tinggi melaksanakan upaya 

penanggulangan selama periode 2015-2019, maka infeksi baru HIV dapat 

diturunkan 38% dan kematian karena AIDS juga dapat diturunkan hingga 20%, 

jika dibandingkan pada tahun 2014. 

2. Memanfaatkan Pencegahan Kombinasi sebagai Strategi Daya Ungkit 
 

Pencegahan kombinasi adalah pendekatan yang mengkombinasikan pencegahan 

penularan baru dan program pengobatan sebagai pencegahan, dalam rangka mendukung 

penyediaan layanan yang komprehensif. Mengkombinasi berbagai bentuk pencegahan 

yang terbukti efektif dan dapat diterima oleh komunitas dan masyarakat sekitarnya adalah 

satu langkah yang harus semakin diperkuat di masa yang akan datang. Pencegahan 

kombinasi tidak hanya berfokus pada pencegahan melalui intervensi perubahan perilaku, 

namun juga dengan intervensi biomedis melalui pengobatan, pencegahan positif, 

pengobatan sebagai pencegahan, profilaksis pra dan paska pajanan, pengurangan 
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dampak buruk NAPZA, PMTS, sirkumsisi, konseling, kesetaraan jender, kebijakan yang 

mendukung, penguatan lingkungan yang kondusif, serta mobilisasi sosial komunitas dan 

masyarakat. Untuk menghasilkan daya ungkit yang optimum dari pencegahan kombinasi, 

diperlukan penguatan keterkaitan antar berbagai layanan, khususnya layanan pencegahan 

yang berbasis komunitas, layanan tes dan konseling HIV, serta layanan kesehatan umum 

dan pengobatan IMS, HIV dan AIDS. Dibutuhkan sistem rujukan yang baik dari layanan 

pencegahan berbasis komunitas ke layanan kesehatan begitu pula sebaliknya, untuk 

memastikan populasi kunci yang terjangkau memperoleh layanan komprehensif mulai dari 

intervensi perubahan perilaku, akses ke tes HIV dan konseling, sampai ke pengobatan 

ARV dan dukungan psiko-sosial untuk mempertahankan pengobatan dan selanjutnya 

memperbaiki kualitas hidup ODHA. 

Pencegahan kombinasi perlu terintegrasi dalam sistem kesehatan, terutama dalam 

layanan publik dan layanan swasta yang dapat diakses oleh masyarakat umum dengan 

tujuan untuk menjaring sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Strategi ini juga 

perlu diterapkan pada layanan publik yang bersifat khusus, seperti pada Lembaga 

Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Lokalisasi, Panti Pijat. Pemilihan tempat-tempat ini 

dilakukan dengan memperhatikan tingginya risiko penularan IMS dan HIV. 

3. Menguatkan Layanan Komprehensif Berkesinambungan 
 

Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) bertujuan untuk menguatkan 

sistem layanan kesehatan yang terintegrasi dengan pencegahan berbasis komunitas 

seperti PMTS melalui kerjasama erat antara pemerintah kabupaten/ kota, pengelola 

layanan kesehatan, masyarakat sipil, serta komunitas, populasi kunci dan ODHA. 

Secara khusus LKB bertujuan untuk menguatkan sistem kesehatan yang 

terintegrasi dengan sistem komunitas agar dapat meningkatkan cakupan promosi, 

pencegahan dan pengobatan terkait HIV, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Memperluas layanan HIV bagi populasi kunci pada fasilitas layanan kesehatan 

primer dan komunitas, termasuk TB, IMS, Kesehatan Seksual dan 

Reproduksi, kekerasan, dan Hepatitis. 

b. Menjadi rujukan kebutuhan dari komunitas ke layanan dan kembali ke 

komunitas. 

c. Meningkatkan respon tenaga kesehatan terhadap penanggulangan HIV dan 

AIDS. 

d. Memperluas pengobatan ARV melalui layanan yang terdesentralisasi. 

e. Mitigasi dampak sosial-ekonomi. 

f. Secara kontekstual, PMTS dan SUFA harus dilaksanakan dalam kerangka 

konsep LKB. 

Integrasi yang baik antara sistem layanan kesehatan dan pencegahan berbasis 

komunitas membutuhkan perencanaan multi-sektoral untuk perluasan layanan, pemetaan 

hotspot, pengembangan strategi penjangkauan, dan pengembangan kemitraan dengan 

kelompok populasi, dan peningkatan kapasitas layanan kesehatan di tingkat kabupaten/ 

kota. 

4. Desentralisasi dan Integrasi Layanan HIV 
 

Terbukti bahwa pengobatan lebih dini dan kepatuhan minum ARV merupakan 

salah satu metode yang efektif dalam upaya pencegahan HIV. Upaya pemberian ARV 

secara dini dan perluasan pengobatan telah dimulai melalui inisiatif penggunaan ARV 

secara strategis (SUFA). Walaupun demikian, saat ini, kepatuhan minum obat masih 

menjadi tantangan yang perlu untuk terus diperhatikan. Integrasi layanan HIV dan TB juga 

perlu mendapatkan perhatian khusus, baik di tingkat rumah sakit maupun pada tingkat 

layanan primer. Masih banyak tantangan dihadapi dalam rangka mengkombinasikan kedua 

layanan ini, tidak hanya pedoman dan tatalaksana kolaborasi TB-HIV yang perlu 
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diperbarui, tetapi juga upaya peningkatan kapasitas dan penyiapan infrastrukturnya, baik 

dalam hal manajemen maupun sumber daya manusianya. 

Model LKB-PMTS meningkatkan integrasi layanan terkait HIV dan pencegahan 

berbasis komunitas. Lebih lanjut, untuk meningkatkan kesinambungan dan meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas, layanan HIV harus diintegrasikan pada struktur layanan kesehatan 

primer. Layanan IMS dan HIV harus diintegrasikan dengan layanan Kesehatan Seksual 

dan Reproduksi, dan layanan HIV diintegrasikan dengan layanan antenatal dan layanan 

perawatan kronis, termasuk layanan diagnosis kanker serviks. 

Kegiatan HIV perlu diintegrasikan segera lebih baik pada kegiatan berbasis 

komunitas terutama di Tanah Papua, dimana epidemi sudah pada populasi umum. 

Sebagai contoh, layanan berbasis komunitas perlu diperluas sebagai perpanjangan dari 

layanan perawatan, dukungan dan pengobatan yang berbasis pada layanan kesehatan; 

layanan Posyandu perlu dikaitkan dengan layanan sosial dan medis untuk ODHA; kader 

dari komunitas perlu diberdayakan untuk melakukan konseling untuk meningkatkan 

kepatuhan pengobatan TB dan HIV. 

5. Mengembangkan dan Memperluas Mitigasi Dampak 
 

Mitigasi dampak dikembangkan dengan cara memaksimalkan sistem terkait 

pengamanan sosial yang sudah ada di Indonesia, seperti dengan terus meningkatkan 

dukungan bagi populasi kunci dan ODHA untuk dapat memanfaatkan skema jaminan 

kesehatan dan sosial. Fokus pengembangan dan perluasan mitigasi dampak ke depan 

adalah agar anak yang terinfeksi dan terdampak HIV dan AIDS dapat mengakses layanan 

yang memberikan perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka 

tersedianya layanan yang memadai, tidak hanya langkah-langkah advokasi yang perlu 

dilakukan untuk memperkuat lembaga yang mampu memberikan dukungan, tetapi juga 

memperhatikan peningkatan kapasitas dan keahlian mitra terkait dalam bidang 
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pengasuhan anak, perawatan, dan pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan hukum 

bagi ODHA. 

Penggalian sumber daya, dapat dilakukan dengan menjajaki berbagai alternative 

di tingkat lokal. Sementara itu, untuk terus memperluas penyediaan dukungan ini, 

dokumentasi praktik di daerah dapat menjadi salah satu alat komunikasi dan 

pengembangan program. 

 

 

6. Mewujudkan Lingkungan yang Mendukung bagi Populasi Kunci dan ODHA 
 

Stigma, diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) diakui secara 

luas menjadi penghalang bagi respon nasional yang efektif terhadap HIV. ODHA masih 

kerap ditolak dan diusir dari keluarga dan komunitas. Hak atas pendidikan dan hak atas 

pekerjaan ODHA masih sering disangkal. Maraknya pelanggaran HAM menyebabkan 

pencegahan dan pelayanan kesehatan HIV menjadi kurang efektif. Ketika ODHA dan 

populasi kunci takut akan diskriminasi, mereka akan enggan melakukan tes HIV, termasuk 

mengakses layanan kesehatan HIV. Ketidaksetaraan jender dan kekerasan berbasis 

jender, perempuan cenderung sulit menghindari relasi yang penuh paksaan dan 

kekerasan, semua ini membuat mereka rentan terhadap HIV. 

Guna mewujudkan program pencegahan, layanan dan dukungan HIV yang efektif, 

maka penghalang Hak Asasi Manusia tersebut harus diatasi dengan mengintegrasikan 

perlindungan dan promosi HAM dan keberpihakan jender ke dalam respons HIV, 

meningkatkan program yang sudah berjalan yang mengatasi halangan Hak Asasi Manusia 

tersebut, dan memastikan bahwa program-program HIV tidak berpotensi maupun tidak 

melanggar HAM. Pengintegrasian tersebut harus dilakukan sejak tahapan perencanaan 

sampai dengan pemantauan pelaksanaan program HIV. 
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7. Evaluasi Proses dan Standar Mutu untuk Menguatkan Intervensi yang Berkualitas 

Untuk mencapai dampak yang besar dari upaya penanggulangan, dibutuhkan 

intervensi yang berkualitas yang diukur dengan evaluasi proses dengan target standar 

mutu intervensi. Peningkatan kualitas perlu dilakukan dengan memperhatikan detail 

pelaksanaan program yang diatur dalam pedoman atau prosedur kegiatan.  

Menambah atau mengurangi satu langkah dalam tata laksana, jika itu merupakan 

hasil dari evaluasi tersebut, maka ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan. 

Mekanisme evaluasi proses atau quality assurance perlu dimiliki oleh semua pelaksana 

program, yang berfungsi dengan baik dan dilakukan tepat waktu. Salah satu peningkatan 

kualitas yang menjadi fokus ke depan adalah dalam mencari dan menemukan kasus HIV 

atau IMS dan memastikan pengobatan dan perawatannya, sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 

8. Mendukung Penguatan Sistem Komunitas 

Keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan merupakan salah satu prinsip 

penanggulangan HIV dan AIDS. Penguatan sistem komunitas (Community System 

Strengthening - CSS) dalam penanggulangan AIDS bertujuan untuk mencapai hasil 

kesehatan yang lebih baik dengan partisipasi aktif populasi terdampak serta organisasi 

berbasis komunitas dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 

layanan dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pengobatan, perawatan dan 

dukungan bagi ODHA. 

Sejak upaya penanggulangan AIDS dimulai di Indonesia, telah ada pengakuan 

terhadap peran penting organisasi berbasis komunitas, masyarakat terdampak, populasi 

kunci, komunitas dan ODHA dalam penanggulangan AIDS di Indonesia. Namun 

keberlanjutan dukungan terhadap komunitas merupakan tantangan seiring dengan 

menurunnya dukungan pendanaan internasional. 
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SRAN 2015-2019 bertujuan untuk memastikan keterlibatan aktif dan bermakna 

dari ODHA, populasi kunci, kelompok yang mewakili ODHA dan populasi kunci, serta 

masyarakat sipil lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di semua tingkatan 

hingga tingkat kecamatan dan desa. 

Dukungan untuk penguatan komunitas secara bermakna perlu dilakukan melalui 

kemitraan bersama berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub – 

nasional, untuk mendorong partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan AIDS. Upaya penguatan komunitas 

perlu dituangkan dalam bentuk alokasi anggaran, peningkatan kapasitas, bantuan teknis, 

penguatan manajemen organisasi dan kepemimpinan yang tersedia di tingkat nasional, 

provinsi serta kabupaten/ kota. Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan LKB 

menjadi prioritas bagi SRAN 2015-2019. 

9. Mengelola Pengetahuan dan Keterampilan antar Kabupaten/ Kota 

Peningkatan manajemen pengetahuan adalah salah satu prioritas SRAN 2015- 

2019, khususnya manajemen pengetahuan upaya penanggulangan AIDS di tingkat 

kabupaten/ kota untuk memfasilitasi pembelajaran secara horizontal antar kabupaten/ kota 

di Indonesia. Peningkatan manajemen pengetahuan perlu dimulai dengan dokumentasi 

dan pemetaan kekuatan pelaksanaan upaya penanggulangan AIDS di tingkat kabupaten/ 

kota, khususnya di daerah dengan kinerja tinggi. Pemetaan ini menjadi dasar bagi 

pengembangan model pembelajaran antar kabupaten/ kota yang terstruktur dan 

sistematis. 

Unit pengelolaan pengetahuan manajemen perlu dibentuk oleh KPAN untuk 

memantau pelaksanaan upaya penanggulangan secara umum, serta untuk membantu 

proses pemetaan dan dokumentasi yang dibutuhkan. Kriteria pemilihan lokasi 

pembelajaran juga perlu dikembangkan. 
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10. Mendorong Alokasi Dana Penanggulangan AIDS di tingkat Kabupaten/ Kota 

Keberlanjutan penanggulangan HIV dan AIDS tergantung pada tingkat pendanaan 

yang memadai. Dengan menurunnya dukungan dana luar negeri bagi upaya 

penanggulangan AIDS di Indonesia, perlu didorong adanya alokasi dana yang memadai 

tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Untuk 

ini, strategi meningkatkan pendanaan lokal perlu diinisiasi pada periode SRAN 2015-2019, 

misalnya dengan cara berikut: 

a. Meningkatkan efisiensi biaya yang dapat diperoleh dari pelaksanaan LKB, 

integrasi HIV ke layanan kesehatan primer; efisiensi biaya diagnostik, obatdan 

komoditas lain; cara penjangkauan yang efektif yang memaksimalkan cakupan 

dan menghilangkan missed-opportunity. 

b. Menambah pendanaan dalam negeri dengan pendekatan baru, misalnya 

melalui matching funds, dimana penambahan dana lokal disandingkan dengan 

tambahan dana nasional; atau challenge grants, dimana kabupaten/ kota yang 

mengusulkan perluasan atau peningkatan kualitas layanan, akan menerima 

dana, dengan memastikan adanya mata anggaran HIV tersedia di APBD. 

c. Mendorong dan mengakses peluang pendanaan CSR untuk program HIV: 

publicprivate sector partnership and private philanthropy. 

11. Menguatkan Penelitian, Kualitas Data serta Akselerasi Penggunaan Inovasi dan 

Teknologi Baru 

Inovasi dan teknologi baru dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi 

intervensi untuk menanggulangi HIV, selama periode SRAN 2015-2019. Perlu ada 

mekanisme untuk melakukan eksplorasi inovasi dan teknologi baru yang dapat diuji serta 

diimplementasikan di Indonesia; memperoleh perijinan sesuai hukum yang berlaku; dan 

mengembangkan rencana aksi untuk pelaksanaannya. Beberapa prioritas inovasi yang 
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perlu dipertimbangkan antara lain adalah tes HIV berbasis komunitas, pemanfaatan 

Information and Communication Technology (ICT), penggunaan media sosial, SMS dan 

internet untuk kegiatan penjangkauan komunitas khususnya bagi populasi tersembunyi 

dan remaja; serta pencanangan intervensi PreP bagi LSL (Lelaki Seks dengan Lelaki). 

Terkait dengan informasi strategis, SRAN 2015-2019 perlu terus memperkuat sistem 

surveilans, termasuk peningkatan kualitas data dan penelitian baru terkait HIV, khususnya 

agar lebih diperhatikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Prioritas utama adalah 

penguatan sistem data rutin seperti SIHA maupun surveilans penyakit dan peningkatan 

kualitas data, serta adanya perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan data di tingkat 

provinsi dan kabupaten/ kota, meningkatkan kapasitas daerah untuk melakukan integrasi, 

interpretasi, serta menggunakan data secara efektif untuk perencanaan maupun 

pemantauan. Penguatan sistem data disertai dengan agregasi jender, usia, dan faktor 

risiko.  

Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi keberhasilan SRAN 2015-2019 

dibutuhkan penelitian dengan area yang cukup luas, termasuk penelitian biomedis/ klinis, 

epidemiologi, sosial, budaya, perilaku dan penelitian operasional/ implementasi. Penelitian 

biomedis/ klinis fokus pada masalah gambaran klinik, perjalanan penyakit, perawatan 

serta pengobatan penyakit. Penelitian epidemiologi fokus pada besaran, penyebaran dan 

latar belakang biologi, virology, lingkungan, sedangkan penelitian sosial/ budaya fokus 

pada fenomena social dalam masyarakat, termasuk perilaku dan struktur sosial 

masyarakat. Agenda penelitian 2015-2019 memberikan prioritas pada penelitian 

operasional/ implementasi yang menunjang kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS 

yang mempunyai tujuan: Menghentikan penularan HIV; Memperbaiki kualitas hidup 

ODHA; Mengurangi dampak HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat; dan 

Menciptakan lingkungan kondusif program yang bebas stigma dan diskriminasi. Perlu 
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diidentifikasi perguruan tinggi, komunitas, dan institusi penelitian untuk mendukung 

penelitian implementasi dan penelitian evaluasi, dengan fokus 75 kabupaten/ kota 

prioritas tinggi. Evaluasi proses dan penelitian operasional dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pelaksanaan penanggulangan AIDS termasuk LKB/ PMTS/ SUFA dan 

keterlibatan komunitas. Perlu diperhatikan pemantauan efektivitas pengobatan (melalui 

CD4 dan viral load), sesuai dengan pedoman. 

12. Menguatkan Kemitraan Internasional: Bilateral dan Multilateral 

Dengan semakin menguatnya posisi Indonesia dalam kemitraan internasional, 

maka potensi kolaborasi serta perluasan jejaring kerja pun meningkat pesat. Indonesia 

menduduki beberapa posisi strategis di tingkat regional dan global dalam program 

penanggulangan HIV dan AIDS, antara lain adalah sebagai berikut: Global: Indonesia 

diundang secara khusus oleh PCB UNAIDS (Programme Coordinating Board) untuk 

menyampaikan perkembangan penanggulangan AIDS di Indonesia. Board atau dewan ini 

beranggotakan 22 negara anggota PBB, dengan  perwakilan dari pemerintah dan 

masyarakat sipil.  

Pada tahun 2014, dewan tersebut diketuai oleh Australia memutuskan untuk 

kemudian melakukan kunjungan kerja ke Indonesia, dimana peserta datang dari Afrika 

(Zimbabwe), Amerika Latin (Brasil) serta beberapa negara Eropa. Regional: Indonesia 

sebagai anggota ASEAN menjadi Lead Country untuk inisiatif ASEAN Cities Getting to 

Zero. Inisiatif ini merupakan operasionalisasi langsung dari ASEAN Declaration of 

Commitment: Getting to Zero New HIV Infections, Zero Related Deaths, Zero 

Discrimination, yang diadopsi para pimpinan negara anggota ASEAN (Bali, 17 November 

2012). Inisiatif ini menjadi contoh di seluruh dunia untuk program regional dengan 

pendekatan lokal (tingkat kabupaten/ kota). Nasional: Indonesia mengelola dana 

kemitraan untuk HIV (Indonesia Partnership Fund), dimana donor utama pada saat ini 
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berasal dari USAID (Amerika Serikat) dan DFAT (Australia). Arah kebijakan Indonesia 

dalam menguatkan kemitraan internasional ini adalah dengan mempertahankan peran 

yang telah disandang hingga saat ini dan terus berpartisipasi aktif dalam upaya 

penanggulangan AIDS. 

BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 
1. Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan HIV/AIDS  

 
Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat 

kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan 

Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan 

Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. 

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 

hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang 

akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat 

menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta 

posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari 

penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan  yuridis dari 

pembentukan, Peraturan Daerah yang akan dibentuk sebagaimana berikut ini : 

A. Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945  

Pasal 18: 

Ayat 2 : Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 

Ayat 5 : Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan 

Pusat; 
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Ayat 6 : Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

 

 

Pasal 28 H 

Ayat 1 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan; 

Ayat 2 : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 

Ayat 3 : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya 

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.  

Pasal 34 

Ayat 1 : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara; 

Ayat 2 : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan; 

Ayat 3 : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Berdasarkan amanah yang termuat dalam konstitusi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk 

Penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kota Tegal yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Dengan dasar tersebut, maka Pemerintah Kota Tegal  memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengaturan untuk menangani masalah Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tegal. 

B. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) : 
 

Pasal 9 tentang Hak Hidup :  

Ayat 1 : Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf  

kehidupannya; 
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Ayat 2 : Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan 

batin; 

Ayat 3 : Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

 

Pasal 10, tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan ;  

Ayat 1 : Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah; 

Ayat 2  : Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami 

dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 11 tentang Kebutuhan Dasar  

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara layak. 

Pasal 12, tentang Pengembangan Diri  

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh 

pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi 

manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan 

sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. 

Pasal 17 tentang Perlindungan Hukum 

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan 

permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi 

serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum 

acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 

memperoleh putusan yang adil dan benar. 

Pasal 38 tentang Hak Bekerja 
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Ayat 1 : Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak 

atas pekerjaan yang layak; 

Ayat 2 : Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak 

pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. 

 

Pasal 41 tentang Jaminan Sosial  

Ayat 1 : Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak 

serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh; 

Ayat 2  : Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, 

berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. 

                  Pasal-pasal UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak setiap 

manusia untuk hidup layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak pemenuhan kebutuhan dasar, 

pengembangan diri dan jaminan sosial dan perlindungan dari diskriminasi. Pasal-pasal tersebut sangat 

terkait dengan hak hidup dan perlindungan dari diskriminasi  orang dengan HIV & AIDS (ODHA) dan 

orang hidup dengan HIV & AIDS/terdampak HIV (OHIDHA).           

Perilaku manusia selalu bersentuhan dengan hukum dan HAM. Hukum adalah suatu alat 

dengan dua fungsi utama, yakni sebagai social control dan social engineering. Sebagai social control, 

hukum dipakai sebagai alat untuk mengontrol perilaku tertentu dalam masyarakat sehingga perilaku 

tersebut tidak merugikan diri sendiri dan anggota masyarakat lainnya. Sebagai social engineering, 

hukum dijadikan sebagai alat yang dapat merekayasa sebuah masyarakat sesuai keinginan dan cita-

cita hukum    (Asa, Simplexius, 2009). 

Terdapat dua hak asasi fundamental yang berkaitan dengan epidemi HIV/ AIDS                                               

yaitu : hak terhadap kesehatan dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Dibandingkan dengan hak 
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terhadap kesehatan, jalan keluar dari masalah diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS ini jauh lebih 

kompleks dan sulit. 

Pada banyak kasus, penderita akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan bahwa mereka 

memang mengidap HIV dan mungkin akan meninggal dengan dan karena AIDS. Akan tetapi 

penderitaan yang lebih parah justru dialami karena adanya stereotype yang dikenakan kepada mereka. 

Orang terinfeksi acap kali dihubungkan dengan orang terkutuk (amoral) karena perilakunya yang 

menyimpang dan memang harus menanggung penderitaan sebagai karma atas dosa-dosanya. Tidak 

hanya dalam bentuk stereotip tetapi di banyak tempat ditemukan pula berbagai pelanggaran HAM 

berupa stigmatisasi dan diskriminasi, bahkan juga penganiayaan dan penyiksaan. Berbagai 

pelanggaran HAM dan hukum sebagai yang tergambar di atas pada akhirnya merupakan fakta sosial 

yang menjadi bagian dari penderitaan orang terinfeksi bahkan merupakan penyebab sekunder/non 

medis bagi kematian mereka. 

C. Undang-Undang Perlindungan Anak 

2. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
 
 

Pasal 2 

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi 

Hak-Hak Anak meliputi : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk 

hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. 

Pasal 3 

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Pasal 8 

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

 

Pasal 44 

Ayat 1  : Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan penyelenggarakan upaya kesehatan 

yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang 

optimal sejak dalam kandungan; 

Ayat 2 : Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat; 

Ayat 3  : Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 

upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan 

dasar maupun rujukan; 

Ayat 4 : Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.      

              Pasal 52  

Ayat 1 : menentukan bahwa “setiap anak berhak atas perlin-dungan orang tua, keluarga, 
masyarakat dan negara. 

Pasal 58  

Ayat  1  : menentukan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum 
dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk dan 
pele-cehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak 
lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” 

Pasal 59 

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 
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berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi 

secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 

penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban 

penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, 

anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  

 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 9 

Angka 1 huruf a : Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari 

kejahatan seksual danKekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. 

Pasal 14 

Ayat 1 :  Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada 

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik baginAnak dan merupakan pertimbangan 

terakhir; 

Ayat 2 : Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap 

berhak: 

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang 

Tuanya; 

b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk 

proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, 

bakat, dan minatnya; 

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan 

d. memperoleh Hak Anak lainnya.” 

Pasal 15 

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
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c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; 

e. pelibatan dalam peperangan; dan 

f. kejahatan seksual.” 

Pasal 20 
 

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali 

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” 

 
Pasal 21 

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 

jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi 

fisik dan/atau mental. 

(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara 

berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. 

(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan 

Perlindungan Anak di daerah. 

Pasal 59 
 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. 

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada: 

a. Anak dalam situasi darurat; 
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b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya; 

f. Anak yang menjadi korban pornografi; 

g. Anak dengan HIV/AIDS; 

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 

i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; 

j. Anak korban kejahatan seksual; 

k. Anak korban jaringan terorisme; 

l. Anak Penyandang Disabilitas; 

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang 

Tuanya.” 

Pasal 59A 
 

 Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan 

melalui upaya: 

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, 

dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; 

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; 

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan 

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”  

 

Pasal 67C 
 

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, 

perawatan, dan rehabilitasi.” 
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Dalam hal ini Pasal-pasal dari UU 23/2003  dan UU 35 tahun 2014 tenatang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak ini lebih banyak mengatur tentang 4 

prinsip hak anak, jaminan kesehatan untuk anak mulai dari layanan kesehatan yang komprehensif 

sampai pada penyediaan fasilitas dalam memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi 

khusus, tereksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan serta bahaya penyalahgunaan NAPZA. Anak 

sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran yang sangat strategis, namun 

ka-rena kondisinya yang rentan terhadap kekerasan maka diperlukan perlindungan agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani, rohani mau-pun sosial. 

 
 
D. Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(KDRT) 

 
Pasal 5 

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam 

lingkup rumah tangganya, dengan cara  :   

a.kekerasan fisik;  

b. kekerasan psikis;  

c.kekerasan seksual; atau,  

d.penelantaran rumah tangga. 

Pasal 8 

Kekerasan seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :  

(a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam 

lingkup rumah tangga tersebut;  

(b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 

dengan orang lain untuk tujuan komersial  dan/atau tujuan tertentu. 
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Dalam Pasal-Pasal di UU no 23/ 2004 tentang KDRT, mengatur tentang tidak bolehnya salah satu 

anggota keluarga untuk melakukan kekerasan seksual pada pasangannya, setiap pasangan berhak 

untuk mendapatkan informasi dari pasangnya terkait kondisinya dan tidak saling menyakiti yang dapat 

merugikan salah satu pihak. Pasal-pasal tersebut bisa jadi pedoman bagi keluarga yang salah satu 

pasangannya positif HIV, serta untuk memberikan perlindungan pada pasangan ODHA dan anaknya. 

E. Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Dokter 
 
Pasal 36 

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib 

memiliki surat izin praktik. 

 

 

Pasal 37,  

Ayat (1) : Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat 

kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau 

kedokteran gigi dilaksanakan. 

Pasal 39  

             Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau 

dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan 

penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. 

Pasal 44,  

Ayat (1) : Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti 

standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi. 

Pasal 45 

Ayat (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau 

dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.  
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Ayat (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat 

penjelasan secara lengkap.  

Ayat (3)Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :  

             a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;  

             b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;  

             c. alternatif tindakan lain dan risikonya;  

 d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan  

e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.  

Ayat (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis 

maupun lisan.  

Ayat (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus 

diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak 

memberikan persetujuan. 

Pasal 46,  

Ayat (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat 

rekam medis; 

Ayat (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah 

pasien selesai menerima pelayanan kesehatan; 

Ayat (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas 

yang memberikan pelayanan atau tindakan, 

Pasal 47,  

Ayat (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik 

dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis 

merupakan milik pasien; 
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Ayat (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga 

kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan 

kesehatan. 

Pasal 48 

Ayat (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib 

menyimpan rahasia kedokteran; 

Ayat (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, 

memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, 

permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 51 

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : 

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional serta kebutuhan medis pasien; 

b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau 

kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau 

pengobatan; 

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah 

pasien itu meninggal dunia; 

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada 

orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 

e Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau 

kedokteran gigi. 

Pasal 52 
 

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: 
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a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); 

b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; 

c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 

d. Menolak tindakan medis; dan 

e. Mendapatkan isi rekam medis 

Dalam pasal-pasal dalam UU 29 tahun 2004 ini lebih banyak mengatur tentang tenaga medis terkait 

dengan aturan pelayanan dan praktik kedokteran. Point-point dalam pasal ini dapat memberikan 

jaminan pada masyarakat bahwa tidak semua petugas kesehatan dapat melakukan pelayanan dan 

praktik kedokteran tanpa ada ijin, hal tersebut akan menjamin dari kualitas layanan dan praktek yang 

akan dilakukan. Selain juga kewajiban dari tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasian rekaman 

medis dan segala sesuatu terkait pasien sampai setelah meninggal dunia. 

F. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Pasal 152  
(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatbertanggung jawab melakukan upaya 

pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang  

ditimbulkannya.  

(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, 

menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi 

dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.  

(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.  

(4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.  
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(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.  

(6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.  

(7) Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat 

melakukan kerja sama dengan negara lain.  

(8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 
Pasal 153  
 

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, 

dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.  

Pasal 154  
 

(1) Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit 

yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta 

menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.  

(2) Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat 

melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara lain.  

(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan 

lama karantina.  

Pasal 169  
 

Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap 

informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  

Pasal 170  
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(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang 

berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan 

termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya 

pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-

tingginya.  

(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.  

(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, 

swasta dan sumber lain.  

Pasal 171  
(1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.  

(2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan 

minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.  

(3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 

2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

Pasal 174  
(1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala 

bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat 

pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.  

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan 

kreatif.  

G. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

Pasal 6 
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(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk: 
a.menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat; 

b.menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau 

orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c.membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit; 

d.memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan 

kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab; 

e.memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f.menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan 

jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat; 

g.menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat; 

h.menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana 

dan kejadian luar biasa; 

i.menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan 

j.mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan 

bernilai tinggi. 

(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 
 

Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. 

H. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga 

Pasal 26 
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(1) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang  menimbulkan risiko terhadap kesehatan 

dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi daritenaga 

kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu. 

(2) Tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan menurut standar profesi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal  28 
 

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat 

dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta  dilaksanakan di tempat 

dan dengan cara yang layak. 

 

 

 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan 

Pasal 5 
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada 

asas PembentukanPeraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 

a.kejelasan tujuan; 

b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d.dapat dilaksanakan; 

e.kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f.kejelasan rumusan; dan 

g.keterbukaan. 
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Pasal 14 
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi 

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan 

serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 

Pasal 63 
 

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 11 ayat (1) : 

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 

Pasal 12 ayat (1) : 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial. 

Pasal 236 ayat (1) : 

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk 

Perda. 
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K. Peraturan Presiden No. 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, 

Isi dari peraturan Presiden ini adalah mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, 

organisasi, keanggotaan, pembentukan KPA Daerah, tata kerja, pembiayaan dari komisi 

penanggulangan AIDS Nasional 

L. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/2004 tentang 
pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 

 
Pasal 4,  

Ayat 1  : Pemerintah melakukan pembinaan terhadap program pencegahan dan 

penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja; 

Ayat 2  : Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh baik sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan 

HIV/AIDS di tempat kerja; 

Ayat 3 : Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat 

kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak 

ketiga atau ahli dibidang HIV/AIDS. 

Pasal 5.  

Ayat 1 :  Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai 

prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban 

pemeriksaan kesehatan rutin. 

Pasal 6  

Informasi yang diperoleh dari kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan, perawatan dan 

kegiatan lainnya harus dijaga kerahasiaannya seperti yang berlaku bagi data rekan medis. 

Surat keputusan menteri tenaga kerja ini mengatur tentang program penanggulangan HIV & AIDS 

ditempat kerja, termasuk juga larangan memasukkan syarat test HIV sebagai salah satu syarat di 

proses rekrutmen pekerja/buruh dan dijaganya kerahasiaan status HIV pekerja/buruh. 
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M. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 567/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman 

pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) 

Keputusan menteri kesehatan ini mengatur tentang program pengurangan dampak buruk 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yaitu 12 prinsip pelaksanaan pengurangan 

dampak buruk NAPZA, mulai dari program penjangkauan dan pendampingan, program 

komunikasi, program penilaian pengurangan resiko, Program konseling dan tes HIV sukarela, 

program penyucihamaan, program penggunaan jarum suntik sterill, Program pemusnahan jarum 

suntik bekas, program layanan terapi ketergantungan NAPZA, program terapi substitusi, 

program perawatan dan pengobatan HIV, Program pendidik teman sebaya, program layanan 

kesehatan dasar dan pengorganisasian (pelaksana, Monev dan laporan). 

N. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI No. 
02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 
melalui Pengurangan dampak buruk Penggunaan Nartika, Psikotropika dan zat adiktif 
suntik, 

 
                       Pasal 4 

                       Sasaran dalam Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak 

Buruk Penggunaan Napza Suntik, adalah : 

a.   Menjangkau dan melayani penasun sedikitnya 80% pada tahun 2010 dan dilaksanakan 

secara bertahap; 

b.   Menyediakan paket komprehensif pencegahan, pengobatan, dan perawatan untuk 

menjamin perawatan berkelanjutan; 

c.   Menyediakan akses pengobatan yang terjangkau oleh seluruh penasun; 

d.   Menyediakan kegiatan layanan Pengurangan Dampak Buruk penggunaan Napza 

Suntik di unit pelayanan pemerintah termasuk di LAPAS, RUTAN dan unit pelayanan 

non pemerintah di seluruh Indonesia; 

e.   Mengembangkan upaya pembinaan dengan merujuk penasun dari sistem hukum 

pidana ke perawatan dan pengobatan dengan asas praduga tak bersalah. 
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Pasal 6 

Ayat (5) :  

Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Napza Suntik dilaksanakan oleh Departemen 

Kesehatan dalam hal pelayanan teknis kesehatan, Kepolisian Negara RI/Badan Narkotika 

Nasional melindungi secara hukum kegiatan pelayanan, dapat merujuk penasun ke 

layanan kesehatan, serta didukung oleh Departemen Hukum dan HAM, Departemen 

Dalam Negeri, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komisi 

Perlindungan Anak, serta instansi lainnya yang terkait dibawah koordinasi KPA Nasional 

2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang  Berhubungan  dengan  Penanggulangan  
HIV  dan AIDS  

 

Selain itu juga Analisis  tentang  peraturan  perundangan  yang terkait dapat di gambarkan pada tabel 

dibawah ini :  

Tabel   
Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang  Berhubungan  dengan Penanggulangan  HIV  dan AIDS  
 

No Peraturan Tujuan Evaluasi dan Analisis  

1.   

 

Yang  Berhubungan 

dengan  Masalah Sosial 

a. Undang-Undang 

Nomor  1  Tahun 1974  

tentang Perkawinan;  

 

 

 

 

 

 

 

a. Mempertimbangkan 

upaya  perlindungan  

terhadap perempuan  

UU  tentang 

Perkawinan khususnya  

terhadap kaum  

perempuan (istri)  yang  

karena kedudukannya 

 

 

a. Tentang  perkawinan 

dan  syarat  

keabsahan 

perkawinan. 
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b. Undang-Undang 

Nomor  6  Tahun 1974  

tentang Ketentuan 

Pokok Kesejahteraan 

Sosial;  

c. Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009  

tentang Kesejahteraan 

Sosial. 

rentan  HIV  dan AIDS;  

 

b. dan c  

Untuk  melihat 

berbagai  masalah 

sosial  yang  ikut 

memicu  penularan HIV  

dan  AIDS  serta 

mempertimbangkan 

cara pencegahannya.  

 

2. Yang  Berhubungan 

dengan  Kejahatan atau  

Tindak  Pidana (Kriminal)  

a. KUHP  Buku  II 

tentang Kejahatan;  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Buku  II  KUHP 

khususnya  Bab  XIV 

mengatur  kejahatan 

terhadap   kesopanan 

(Pasal  281-303), 

diperlukan  untuk 

mempertimbangkan 

 

 

 

Ketentuan  tentang 

pelacuran  dalam 

hubungannya  dengan 

Program  Penunjang 

Peningkatan  

Penggunaan Kondom  

100%  (P4K) adalah  
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b. KUHP  Buku  III 

tentang Pelanggaran;  

c. Undang-Undang 

Nomor  8  Tahun 

1981  tentang Hukum  

Acara Pidana;  

d. Peraturan 

Pemerintah Nomor 

27 Tahun 1983  

tentang Pelaksanaan 

Kitab  Undang-

Undang  Hukum 

Acara Pidana 

berbagai  hal 

berhubungan dengan  

kondom (Pasal  283)  

dan pelacuran  (Pasal 

296)  yang  erat 

kaitannya  dengan 

pencegahan terhadap 

virus HIV;  

 

b. Buku  III  KUHP 

khusunya  Bab  II 

tentang  Pelanggaran 

terhadap  Ketertiban 

Umum  terutama Pasal  

506.  Pasal  ini identik 

dengan Pasal 296  

dalam  Buku  II, 

mengatur  tentang 

mucikari atau germo 

yang  mengambil 

untung  dari pelacuran. 

sesuatu  yang urgent.  

Prinsip  utama dalam 

KUHP adalah :  

a. Bahwa  hubungan  

seks yang  

dilakukan  oleh dua 

orang dewasa (baik 

suka  sama  suka 

maupun  dengan 

pembayaran)  

bukanlah kejahatan  

atau pelanggaran 

hukum;  

b. Yang  dilarang  

justru adalah  orang  

yang menyediakan  

tempat untuk  tujuan 

pelacuran  baik  

karena 

kebiasaannya  

maupun karena  

ingin mengambil 

untung dari 

pelacuran;  

c. Jadi, karena 
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hubungan seks  

tidak  dilarang maka  

menurut  KUHP, PS  

di  lokasi/lokalisasi 

tidak (bisa) dihukum;  

d. KUHP  tidak  pernah 

melarang  

penggunaan 

kondom  sebagai  

alat pencegahan,  

yang  ada adalah  

larangan untuk 

mempertontonkan  

alat pencegah  

kehamilan kepada 

orang di bawah 

umur  untuk  tujuan 

pornografis. 

e. Akan  tetapi  untuk 

tujuan pendidikan 

yang edukatif,  justru 

menunjukkan  

kondom sebagai  

alat pencegahan  

IMS  atau HIV 
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sangat dianjurkan; 

f. Melibatkan  anak  di 

bawah  umur  untuk 

kepentingan 

pelacuran, sangat  

dilarang  KUHP. 

Bandingkan  dengan 

ketentuan  tentang 

anak,  termasuk 

pelacuran  anak  di 

bawah umur 

1.  

 

Yang  Berhubungan 

dengan  Penegakan 

Hukum   

a. Undang-Undang 2  

Tahun  1986 tentang 

Peradilan Umum; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Untuk 

mempertimbangkan 

kewenangan peradilan  

umum dalam  

memeriksa dan  

mengadili berbagai  

tindak kriminal  yang 

berhubungan dengan  

upaya pencegahan  

dan penanggulangan  

HIV dan AIDS;  

 

 

 

Menurut  Undang-

Undang Pemerintahan  

Daerah Nomor  32  

Tahun  2004 yang telah 

diubah dengan Undang-

Undang  Nomor 12 

Tahun 2008, hukuman 

bagi  pelanggaran  Perda 

adalah  pidana  penjara 

paling lama 3 (tiga) bulan 

atau denda paling 
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b. Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983  

tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  8  

Tahun 1981;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Peraturan Daerah  

Nomor  4 Tahun  2004 

tentang  Penyidik 

Pegawai  Negeri Sipil 

 

b. Untuk  melihat 

ketentuan tentang 

peranan  polisi  pada 

umumnya  serta 

mempertimbangkan 

hal-hal  yang mungkin 

tersembunyi  dibalik 

kewenangan  polisi 

yang  relative  besar, 

misalnya : isu bahwa 

polisi  dan  atau aparat  

suka membacking  

lokasi atau  lokalisasi 

prostitusi; 

 

c. Ketentuan  ini  lebih 

merupakan ketentuan 

pelaksanaan  dari 

KUHP tapi baik juga 

untuk  dalam 

hubungannya dengan 

penyegelan/penutupan 

lokasi prostitusi;  

 

banyak Rp. 50.000.000,-. 
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Daerah;  

 

 

 

 

 

 

d. Peraturan Pemerintah 

Nomor 79 Tahun 2005  

tentang Pedoman 

Pembinaan  dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. 

d. Ketentuan 

perundangan  yang 

ada pada bagian ini, 

mulai  dari  huruf  (a) 

sampai  dengan  (d) 

memungkinkan 

Pegawai  Negeri  Sipil 

(PNS)  pada umumnya  

maupun PNS  di  

lingkungan Pemda  

untuk diangkat  

sebagai penyidik  dan 

penyidik  pembantu 

PNS  (bukan  Polri). 

Hal  ini  penting untuk  

melihat keterlibatan  

Dinas Pariwisata  

dalam penerbitan  izin 

Tempat  Hiburan 

Malam  (THM)  dan 

proses  penyidikan 

bagi  pelanggaran 

terhadap  perizinan 

yang  diberikan 

termasuk pengendalian  
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IMS atau  HIV  di  THM 

yang dikelolanya. 

2.  Yang  Berhubungan 

dengan  Kesehatan atau 

Tidakan Medis  

a. Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2002  tentang 

Perlindungan Anak;  

b. Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 

2004  tentang Praktik 

Kedokteran;  

c. Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 

2009  tentang 

Kesehatan; 

d. Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 

2009  tentang Rumah 

Sakit; 

e. Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor  

269 Tahun  2008 

tentang  Rekam 

 

 

 

a. Untuk  melihat 

berbagai  ketentuan 

tentang 

penatalaksanaan 

kesehatan  pada 

umumnya, khususnya  

tentang tindakan 

pencegahan  dan 

penanggulangan 

penyakit  berbahaya 

termasuk HIV;  

b. Peraturan  Menteri 

Kesehatan  tentang 

tindakan  medis  ini 

perlu dipertimbangkan 

agar  dalam 

pelaksanaan  segala 

tindakan medis yang 

berhubungan dengan  

HIV  dan AIDS  

 

 

 

a. Keputusan  Menteri 

Kesehatan  tentang 

wajib periksa HIV 

pada darah  donor 

sehubungan  dengan 

adanya  azas  linked 

annonymous  dan 

unlinked  

annonimous. Juga 

ada hubungannya 

dengan  sero-survey 

pada surveilans HIV. 
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Medik;  

f. Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor  

290 Tahun  2008 

tentang Persetujuan 

Tindakan 

Kedokteran; 

g. Peraturan 

Pemerintah Nomor 

33 Tahun 2012  

tentang Pemberian  

Air Susu  Ibu 

Eksklusif 

dilakukan dengan  

persetujuan dari  yang 

bersangkutan  dan 

tanpa diskriminasi. 

3.  Yang  Berhubungan 

dengan HAM  

  

Undang-Undang Nomor  

39  Tahun 1999 tentang 

HAM 

 

 

 

Untuk  melihat  jaminan  

HAM  terhadap  upaya  

pencegahan  dan  

penanggulangan  HIV  

dan  AIDS  khususnya  

terhadap  ODHA  dan  

OHIDA. 

 

 

 

Kiranya  menjadi  

pemahaman  bersama  

bahwa  sebagian  besar  

masalah  diskriminasi  

yang  dialami  oleh  

ODHA  

berasal  dari  

ketidaktahuan  atau  

kecerobohan  pihak  lain  
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(petugas  medis,  

keluarga  

dan  masyarakat  

sekitar),  

bukan  karena  

kesengajaan  

sebagaimana  

dimaksud  dalam  definisi  

diskriminasi. 

4.  Yang Berhubungan 

dengan Narkotika  

a.Undang-Undang Nomor  

5  Tahun 1997  tentang 

Psikotropika;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Untuk  memberikan  

pertimbangan terhadap  

program  

Harm  Reduction  

yakni  program  

pengurangan  

dampak  buruk  

Narkoba  khususnya  

yang  berhubungan  

dengan  pencegahan  

dan penanggulangan  

HIV  dan  AIDS  di  

kalangan  pengguna  

Narkoba  khusunya  

 

 

a. Secara  yuridis,  jarum  

suntik  bukanlah  

sesuatu  yang  dilarang 

karena  jarum  suntik  

bukanlah  Narkoba.  

Akan  tetapi  sebagai  

barang bukti, bisa saja  

jarum  suntik  dijadikan  

petunjuk  bagi  polisi  

untuk  

menangkap/menahan  

petugas  LSM/Dinkes.  

Karena  itu  perlu  

pembicaraan  yang  
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b.Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009  tentang 

Narkotika ;  

c.Permenkokesra Nomor 

02/PER/MENKO/ 

KESRA/I/2007 tentang 

Kebijakan Nasional 

Penanggulangan HIVdan  

AIDS melalui  

Pengurangan Dampak  

Buruk Penggunaan 

Narkotika dan 

Psikotropika  dan Zat  

Adiktif Suntik 

pengguna  jarum  

suntik (IDU’s);  

 

b.  Untuk  memberi    

program  

methadone  dalam  

Harm  Reduction.  

Secara  yuridis,  

methadone  tidak  

termasuk  jenis  

narkotika  yang  

dilarang  dalam 

pengobatan. 

serius  antara  KPAD  

dan  Polri.  Yang  perlu  

diperhatikan  adalah  

Pasal  88  UU  No.  22  

Tahun 1997 yang pada  

pokoknya  menetapkan  

ancaman  pidana  bagi  

orang  tua/wali  atau  

masyarakat  yang  

mengetahui  seseorang  

“pemakai”  narkotika  

(IDU’s)  yang  tidak 

melapor  kepada  

petugas;  

b.  Tentu  petugas  LSM  

atau petugas kesehatan  

mengetahui  “pemakai”  

yang  dirawat/  

didampinginya.  

Sesungguhnya  petugas  

(LSM  dan  Dinkes)  

harus  dibebaskan  dari  

ancaman  pidana  

seperti  ketentuan  

diatas;  
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c.  Kepmenkes  penting  

untuk  

mempertimbangkan  

apakah  methadone  

termasuk yang dilarang  

untuk  pengobatan.  

Ternyata  methadone  

tidak  termasuk  jenis  

yang  dilarang  karena  

bukan  narkotika  

Golongan  I  dan  tidak  

disebut  secara  limitatif  

sebagai  jenis  narkotika  

yang  dilarang  untuk  

pengobatan. 

5.  Yang  Berhubungan 

dengan Ketenagakerjaan  

  

Permenaker  Nomor 

68/MEN/IV/2004 tentang 

Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV  dan  

AIDS  di Tempat Kerja 

 

 

 

 

a. Untuk  menemukan 

berbagai  ketentuan 

yang  berhubungan 

dengan program HIV 

dan  AIDS  di  tempat 

kerja; 

 

 

 

 

Program  di  tempat  

kerja  

menyangkut, antara lain :  

  

a. Informasi  tentang  

HIV dan  AIDS  
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b. Melihat  proses  dan 

prosedur pemeriksaan 

kesehatan  kepada 

pekerja  dan  tindak 

lanjutnya  sehingga 

dapat  menghindari 

diskriminasi terhadap  

ODHA. Dengan  

demikian bisa  dibuat 

peraturan  tentang 

pekerja yang ODHA; 

c. Untuk 

empertimbangkan 

jaminan  sosial  bagi 

pekerja  yang terinfeksi 

HIV. 

khususnya penularan  

perilaku berisiko  dan 

pencegahan  bagi 

karyawan;  

b. Pelayanan  IMS,  HIV 

dan  AIDS  bagi 

karyawan    (Astek, 

Askes, Jamsostek, 

dll);  

c. Pencegahan  dengan 

universal  precaution 

sesuai  jenis  

pekerjaan, tempat 

kerja dan berat 

ringannya pekerjaan. 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemerintah daerah berwenang membentuk 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal sekalipun tidak 

ada  perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sepanjang urusan yang hendak 

diatur itu merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai dasar hukum, pembuatan 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal dapat merujuk 

kepada:  

a. Pasal 13 ayat (1) huruf e UU Pemda untuk Provinsi, “Urusan wajib yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang 
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meliputi: … e. penanganan bidang kesehatan; … “, dan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU 

Pemda untuk Kabupaten/Kota, “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan 

daerah kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang meliputi: … 

e. penanganan bidang kesehatan; … “,  

b. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 6 ayat (1) dan 

ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang memuat ketentuan bahwa pemerintahan 

daerah Provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan 

wajib meliputi: “… b. kesehatan; … .”  Dalam Lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007, huruf B. 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, Sub Bidang angka 1. Upaya 

Kesehatan, Sub-Sub Bidang angka 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, 

kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi antara lain adalah (2) Penyelenggaraan 

pencegahan dan penanggulangan  penyakit menular skala provinsi, dan kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain adalah (2) Penyelenggaraan 

pencegahan dan penanggulangan  penyakit menular skala kabupaten/kota. 
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BAB IV 

LANDASAN  FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, KESEHATAN DAN YURIDIS 

A. Landasan  Filosifis  

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie24 menyebutkannya sebagai “cita-cita 

filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Dan, cita-cita filosofis tersebut haruslah 

terkandung dalam suatu undang-undang. Dengan demikian, ada kesesuain antara cita-cita filosofis 

masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan 

dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.   

Landasan filosofis sesunggguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu 

negara. Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung 

dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Aspek ini juga menjadi 

pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini 

biasanya digali dan ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang 

menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia pada umumnya. 

Pasal 18: 

Ayat 2 : Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 

Ayat 5 : Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan 

Pusat; 

Ayat 6 : Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 28 H 

 

24 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 171. 
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Ayat 1 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan; 

Ayat 2 : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; 

Ayat 3 : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya 

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.  

Pasal 34 

Ayat 1 : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara; 

Ayat 2 : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan; 

Ayat 3 : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 

fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Berdasarkan amanah yang termuat dalam konstitusi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk 

Penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kota Tegal yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. Dengan dasar tersebut, maka Pemerintah Kota Tegal  memiliki kewenangan untuk 

melakukan pengaturan untuk menangani masalah Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tegal. 

Sehubungan dengan itu maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 

khususnya sila kedua Pancasila yang berprinsip pada “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai-nilai 

keadilan dan keberadaban jelas merupakan landasan tertinggi dalam Penanggulangan HIV dan AIDS 

di daerah karena yang akan dilakukan adalah upaya untuk mencegah, melarang dan menghapuskan 

segala bentuk diskriminasi antara laki-laki dan Perempuan. Harapannya adalah agar pelaksanaan 

pembangunan daerah di Kota Tegal terwujud pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

yang berpijak pada nilai-nilai “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bagi seluruh masyarakat Kota 

Tegal. 
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Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang Undang 

Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia sebagaimana tercermin dalam Sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan 

Beradab. Untuk itu bangsa, Indonesia bertekad untuk mencegah, melarang dan menghapuskan segala 

bentuk diskriminasi dalam pembangunan. 

Negara adalah organisasi kekuasaan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi 

setiap warganya, yang secara konstitusional termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, 

yakni “….melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia……” (Alinea 

Keempat Pembukaan UUD 1945).  Untuk memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada 

warganya/masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan strategi yang dibangun untuk 

mengintegrasikan penyebaran virus  HIV dan AIDS menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan di daerah yang selanjutnya disebut dengan Penanggulangan HIV dan AIDS.  

Pancasila ajarkan keadilan dan keberadaban. Adil berarti melarang segala bentuk diskriminasi 

berbasis suku, agama, keyakinan politik, jenis kelamin, dan identitas gender. Beradab artinya miliki 

rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan tentunya menolak segala macam bentuk kekerasan terhadap 

korban HIV dan AIDS. Kekerasan dalam arti luas termasuk kekerasan secara fisik, verbal, seksual, dan 

ekonomi.  

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm, maka pembentukan hukum, 

penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Cita-cita ideal 

bernegara berlaku bagi segenap bangsa Indonesia tanpa membedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menunjukkan 

bahwa salah satu penyangga bangsa Indonesia adalah prinsip kemanusiaan yang adil, yang dengan 

sendirinya menentang diskriminasi baik berdasarkan ras, agama, keyakinan politik, maupun gender 

dalam hal penanggulangan HIV dan AIDS.  
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Prinsip-prinsip dasar tersebut juga dapat dilihat dari perumusan ketentuan UUD 1945 pada 

Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Seluruh ketentuan masalah hak asasi manusia dalam UUD 1945 

menyebutkan ‘setiap orang’ atau ‘setiap warga negara’ yang menunjukkan tidak ada pembedaan. 

Bahkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 disebutkan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan 

yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

B.  Landasan  Sosiologis   

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan 

(social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan 

yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas 

kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum 

yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum 

masyarakat25. 

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan 

kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum 

masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-

undang benar-benar dididasarkan atas kenyataan yang hidup  dalam kesadaran masyarakat.  

Peraturan  perundang-undangan  dikatakan  mempunyai  landasan atau dasar sosiologis 

(sociologische  grondslag)  apabila  ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau 

kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis  peraturan  perundang-undangan  

 

25 Ibid hlm 171 



93 

 

adalah landasan atau dasar yang berkaitan  dengan  kondisi atau kenyataan  yang  hidup  dalam  

masyarakat. Kondisi/kenyataan  ini  dapat  berupa  kebutuhan  atau  tuntutan yang  dihadapi oleh  

masyarakat,  kecenderungan  dan  harapan  masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi  semacam  

ini  peraturan  perundang-undangan diharapkan  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dan  mempunyai  

daya  laku  secara efektif. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas luasnya harus dilaksanakan secara sungguh 

dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan 

menentukan sendiri arah pembangunan, termasuk perubahan sistem pemerintahan yang dapat 

mendukung kesejahteraannya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu 

indikator dari penyelenggaraan otonomi daerah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.   

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan berbasis masyarakat setempat. Pendekatan ini 

didasarkan pada fakta empiris dari keinginan yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik 

berupa kecenderungan-kecenderungan tertentu, tuntutan dan kebutuhan tertentu maupun cita-cita 

dan/atau harapan masyarakat. Prinsipnya, aspek sosiologis merupakan cerminan dari fakta keseharian 

masyarakat.  Jika pendekatan  pada  aspek  ini dipenuhi, maka peraturan yang dibentuk akan dengan 

mudah  diterima, dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga 

pelaksanaan/implementasi peraturan akan menjadi mudah dan efektif. 

Masih kuatnya norma dan perilaku sosial masyarakat yang menghambat terhadap pencegahan 

dan penanggulangan HIV&AIDS (ketidaksukaan banyak kalangan terhadap kampanye penggunaan 

kondom untuk save seks dan paradigma membicarakan seks itu tabu). Kemiskinan dan rendahnya 

tingkat pendidikan merupakan faktor pemicu perilaku beresiko dan penghambat upaya 

penanggulangan HIV & AIDS. 

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan ditungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Tegal juga telah memiliki akar empiris yang kuat. 
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Pertanyaannya, mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria 

pengakuan (recognition theory), kriteria penerimaan (reception theory), dan kriteria faktisitas hukum 

(kenyataan faktual)26. 

Pertama,    berdasarkan kriteria pengakuan (recognition theory). Kriteria ini menyangkut 

sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan 

daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum 

yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa 

terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat 

dikatakan berlaku baginya. Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas 

pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS menunjukkan bahwa setiap 

subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. 

Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah 

beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di 

daerah Kota Tegal  telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta 

kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-

undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah in juga 

akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif 

yang ada di Kota Tegal. 

Kedua,      berdasarkan kriteria penerimaan (reception theory). Kriteria ini Kota Tegal 

pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang 

 

26 Ibid 243 
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bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma 

hukum tersebut baginya.  Melihat “roh” dari Raperda ini serta muatan materi 

yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota 

Tegal akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum 

dalam penyelenggaraan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat 

Ketiga,   berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan 

faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri 

memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata 

masyarakat. Meskipun norma hukum secara yuridis formal memang berlaku, 

diakui (recognized), dan diterima (received) oleh masyarakat sebagai 

sesuatu yang memang ada (exist) dan berlaku (valid) tetapi dalam kenyataan 

praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu 

tidak berlaku. 

Dengan demikian yang menjadi pertimbangan sosiologis dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Tegal sekarang ini adalah :  

1.  Bahwa dalam masyarakat Kota Tegal, ternyata ada komunitas  dan/atau sub-populasi 

tertentu yang perilakunya cenderung mendukung penularan virus HIV dan AIDS 

sehingga kasus HIV semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas 

wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara sangat bermakna dari waktu ke 

waktu;  

2.  Bahwa akan tetapi, masyarakat Kota Tegal berkeinginan  dan/atau lebih tepat 

mengharapkan agar ada upaya penanggulangan yang signifikan sehingga perilaku 

yang merugikan itu dapat diubah menjadi perilaku yang positif sekaligus produktif;  
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3. Bahwa Pemerintah dan masyarakat Kota Tegal, baik secara  individu  maupun  secara  

kolektif  memiliki kemampuan  dan  ketrampilan  yang  memadai  untuk dapat  

melaksanakan  upaya  pencegahan  dan penangggulangan HIV dan AIDS di Kota 

Tegal. 

C.Landasan  Yuridis   

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah 

keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat 

dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis.  Secara yuridis suatu norma hukum dikatakan berlaku 

apabila norma hukum itu sendiri memang27               :  

(1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau 

yang lebih tinggi seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “Stuffenbau 

Theorie des Recht”;  

(2)   ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara 

suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan J.H.A, Logemann;  

(3)  ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku 

seperti pandangan W. Zevenbergen; dan  

(4)   ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. 

Hukum secara aktif akan mendorong suatu perubahan, meskipun terjadinya perubahan itu 

bukanlah semata-mata ditimbulkan oleh hukum saja tetapi faktor lain yang ikut berperan, namun paling 

tidak hukum memiliki kemampuan untuk menjadi landasan, petunjuk arah serta sebagai bingkai. 

Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan perundang-undangan dengan cara dasar oleh 

 

27 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 
2007, hal. 203. 
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pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan suatu tindakan sosial yang terorganisir telah 

merupakan ciri khas Negara modern28.  

Demikian pula Marc Galenter mengatakan, bahwa dalam sistem hukum modern terdapat 

kecenderungan yang tetap dan kuat kearah penggantian perundang-undangan rakyat yang lokal 

sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang dibuat pemerintah. Melalui perundang-undangan 

tersebut, maka hukum diberlakukan secara uniform dan bersifat nasional serta tidak bersifat lokal dan 

tradisional.  

Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan 

masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan 

segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan. Bertalian dengan itu Mochtar Kusumaatmaja 

29mengatakan bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan 

masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam 

pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu 

ketertiban yang dipaksa (dwangorde), apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu diperkenankan, 

maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi. 

Dalam pembuatan peraturan daerah ini akan memperhatikan jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada aturan yang tumpang tindih, bertentangan dan 

melanggar asas “Lex Superior Derogat Legi Inferiori”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah 

menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan secara eksplisit. 

Dalam hal Naskah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 

lebih diarahkan pada aspek yuridis, meliputi  3  (tiga) komponen  penting  yang  komprehensif, yakni :   

 

28 ibid 
29 ibid 
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1. Aspek Content of Law yakni kajian yang diarahkan pada analisis  naskah  peraturan  

perundang-undangan  yang berhubungan dengan obyek kajian. Jika kajian Naskah 

Akademik ini  diarahkan untuk membahas  tentang HIV dan  AIDS  maka  yang  menjadi 

content  of  law  adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang  

HIV  dan  AIDS.  Pemerintah  Kota  Tegal telah mempertimbangkan  secara  cermat  

bahwa permasalahan  HIV  dan  AIDS  merupakan  urusan wajib berskala 

Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu  dilakukan  pendekatan  melalui  beberapa aspek,  

terutama  aspek  kesehatan.  Disamping  itu, masalah  HIV  adalah  suatu  persoalan  yang  

secara nyata  ada,  yang jika tidak segera ditanggulangi maka akan berpotensi  

menurunkan  derajat kesehatan masyarakat di Kota Tegal. 

2.Aspek Structure  of  Law  yakni  kajian  yang  dilakukan terhadap  komponen pelaksana  

undang-undang,  baik sebagai  individu  maupun  sebagai institusi/organisasi, dengan 

segala kapasitasnya, baik berupa tugas maupun berupa  kewenangan  tertentu  untuk  

mengaplikasikan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hubungannya dengan Raperda 

tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Tegal, maka yang berhubungan dengan 

aspek ini, antara lain : Tenaga Medis (Dokter dan Perawat), Petugas Lapangan, Petugas  

Laboratorium  dan  Konselor  serta  Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

3. Aspek Culture  of  Law  yakni  kontribusi  masyarakat berupa  respon  dan  persepsi  yang  

diberikan,  baik langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  naskah (content) dan 

pelaksana serta pelaksanaan (structure) dari suatu  peraturan.  Suatu  peraturan  akan  

didukung  dan dipatuhi  jika  masyarakat  yang  berkepentingan mendapatkan  manfaat.  

Misalnya,  disatu  sisi  hasil penelitian  menyimpulkan  bahwa  pelacuran,  baik langsung  

maupun  tidak  langsung  adalah  penyebab tumbuh-kembangnya HIV tetapi solusi yang 

ditawarkan tidak  memperhatikan  kepentingan  para  peran  pelaku, seperti pekerjaan dan 

penghasilan penjaja seks. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN  

PERATURAN DAERAH 

 
A. Jangkauan 

 Kota Tegal adalah salah satu wilayah otonom di provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal berbatasan 

dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di 

sebelah selatan dan timur. 

Perdagangan dan jasa merupakan sektor utama perekonomian Kota Tegal. Kota ini menjadi 

tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. 

Sektor usaha yang cukup pesat kemajuannya adalah industri logam rumahan di kawasan Jl. Cempaka,  

kerajinan batik Tegalan di Kelurahan Kalinyamat, produksi teh. Sedangkan mata pencaharian khas 

adalah nelayan dengan Pelabuhan Kota Tegal yang cukup ramai, pengusaha Warteg (Warung Tegal) 

yang membuka usaha di kota-kota besar dengan sistem aplusan tiap 6 bulan. Untuk mendukung 

denyut perekonomian pemerintah Kota Tegal telah terbangun Pusat Promosi dan Informasi Bisnis 

(PPIB), Pelabuhan, Terminal, Stasiun, Pasar-pasar, tempat kuliner, tempat pariwisata dan hiburan. 

Semua itu menjadikan Kota Tegal sebagai tempat transit yang selalu ramai 24 jam.   

Tegal adalah kota yang memiliki beragam kebudayaan dengan kata tegal itu  laka-laka 

memang berbeda dari kota-kota yang lainnya. Di Tegal kita semua bisa menemukan yang kita inginkan 

dari mulai wisata, kuliner, kehangatan penduduk dll. 

Wilayah pengguna Bahasa Tegal karena posisinya yang jauh dari pusat budaya kraton nyaris 

tidak tersentuh dengan apa yang disebut “budaya adiluhung”.  Masyarakat Tegal memiliki bahasa dan 

budaya Jawa tersendiri yang lebih demokratis dan a-feodalistik.Bahasa Tegal tidak mengenal strata 

(tingkatan) ketiga yang disebut “kromo inggil”,tetapi hanya mengenal “ngoko” dan “bebasa”. Menjadikan 

Bahasa Tegal menjadi bahasa yang terbuka dan mudah menerima serapan bahasa asing dan 

menjadikan warga Tegal lebih mudah berinteraksi dengan warga pendatang. Bahasa Tegal juga tidak 

pernah diajarkan di sekolah,sehingga bahasa ini berkembang tanpa memiliki paramasastra saat 

digunakan untuk beraktifitas dan  berinteraksi masyarakat Kota Tegal.  

Tidak jarang budaya moci yang umumnya dimulai petang sampai dini hari menjadi simbol 

kehidupan dengan ungkapan mangan warek, nyandhang rapet, turune anget, wedange buket, 

paseduluran kraket, yang artinya makan kenyang, berpakaian rapat, tidur hangat, tehnya kental, 

persaudaraannya dekat karena didukung watak masyarakat Kota Tegal yang terbuka dan hangat. Hal 

ini mendatangkan 2 kondisi yang saling bertolak belakang, yaitu menjadi tempat pilihan berkumpulnya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tegal
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macam-macam komunitas dari luar Kota Tegal di Kota Tegal,  termasuk komunitas Lelaki Seks Lelaki, 

Waria, Wanita Pekerja Seksual, Pelanggan Pekerja Seks dan lain-lain yang potensial menciptakan 

interaksi jasa.  

Di sisi lain, jika sesuai watak Kota Tegal, yaitu : 

T : Tatag/Teteg yang berarti penuh percaya diri, tidak mengenal takut atau pakewuh 

E : Eling yang artinya ingat atau sadar, orang Tegal memiliki kesadaran tinggi dalam tingkah lakunya. 

G : Gesit menunjukan sifat orang Tegal yang gesit dalam memandang lingkungan 

A : Alim, berarti taat menjalankan agama ditunjang basis massa dari ormas-ormas keagamaan yang 

ada di Indonesia, seperti : NU, Muhammadiyah, Persis, Makin 

L : Lugas yang bisa diartikan orang Tegal itu biasa tampil apa adanya, tanpa banyak formalitas 

Maka kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Tegal 

turut berperan dalam Pengendalian HIV/AIDS. Diawali dengan adanya WPA (Warga Peduli AIDS) 

besutan KPA (Komisi Pemberantasan AIDS) Kota Tegal, Kader LKB (Layanan Komprehensif 

Berkesinambungan) yang menjadi jembatan dalam rujukan masyarakat rentan HIV/AIDS di masyarakat 

untuk mengakses pelayanan kesehatan di Klinik VCT (Voluntery Conseling and Testing), Kader 

PERMATAHATI (Peran Serta Masyarakat Temukan HIV Tanpa Stikma) yang diinisiasi oleh Balkesmas, 

Kader Guru dan Remaja Peduli HIV/AIDS, Kader RT/RW Peduli HIV. 

Begitupun komunitas nelayan atau aplusan warteg yang seringkali meninggalkan Kota Tegal 

sementara waktu  untuk mencari nafkah, dapat diberi kesempatan untuk berperan mencegah HIV/AIDS 

dengan menjaga perilaku seksual tetap aman, menjadi pelopor pencegahan HIV/AIDS bagi sesama 

komunitasnya dan menghilangkan stigma bagi ODHA di lingkungannya. 

 Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat melahirkan suatu konsep Raperda yang 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kota Tegal dengan karakteristik Kota 

Tegal, terutama pada pihak yang mempunyai perilaku berisiko (seperti Pekerja Seks dan 

pelanggannya, Penggguna NAPZA Suntik, Waria dan Gay, Ibu Rumah Tangga yang telah terintefsi 

HIV) maupun perilaku rentan terhadap penularan virus HIV (seperti pasangan pengguna NAPZA 

Suntik, Lelaki yang suka berganti-ganti pasangan, anak yang dikandung oleh Ibu yang sudah positif) 

baik di tingkat RT dan RW, Desa Kelurahan dan Kecamaatan maupun di Kota Tegal, baik yang anak-

anak, usia remaja  dan  dewasa  maupun  orang  tua,  yang  seksual  aktif  maupun seksual pasif. 
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B. Arah Pengaturan Perda  

Naskah  Akademik  yang  pada  akhirnya  menghasilkan Draft  Raperda  tentang  

Penanggulangan  HIV  dan  AIDS Kota Tegal, dimaksudkan untuk mengatur hak-hak dan kewajiban 

para pihak dalam program penanggulangan HIV dan AIDS seperti kewajiban  Pemerintah  Daerah 

Kota Tegal,  kewajiban  masyarakat  dan kewajiban orang yang sudah tertular HIV baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama. Selain kewajiban-kewajiban, Naskah Akademik Raperda tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Tegal,  perlu  pula  diatur  larangan-larangan  terhadap  

perbuatan, tindakan  dan  atau  perilaku  aparat  pemerintah  dan masyarakat  yang  jelas-jelas  

merugikan  upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal,  tetapi masih tetap dipraktikkan. 

Dokumen  resmi  yang  dihasilkan  dalam The  Second International  Consultation  on  HIV    

dan  AIDS  and  Human Rights,  menyebutkan  17  asas  kunci  HAM  yang  harus mendasari 

tangggapan positif terhadap HIV dan AIDS, sebagai berikut :  

1. Hak untuk tidak diperlakukan tidak adil, untuk mendapat perlindungan yang setara 

dan persamaan di depan hukum; 

2. HAM wanita; 

3. HAM anak-anak; 

4. Hak untuk menikah  dan mendapat anak; 

5. Hak memperoleh  kebebasan pribadi; 

6. Hak pemanfaatan dari kemajuan ilmu pengetahuan  dan penerapannya; 

7. Hak bebas berpindah-pindah; 

8. Hak mencari dan menikmati suaka; 

9. Hak merdeka dan keamanan sendiri; 

10. Hak memperoleh pendidikan; 

11. Hak bebas berekspreasi dan memperoleh  informasi; 

12. Hak bebas berkumpul dan berorganisasi; 
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13. Hak ikut serta dalam kehidupan politik dan budaya; 

14. Hak mencari standar kesehatan fisik dan mental setinggi mungkin; 

15. Hak memperoleh standar kehidupan dan layanan keamanan sosial yang  cukup; 

16. Hak memperoleh pekerjaan; 

17. Hak  bebas  dari  tindakan  atau  hukuman  kejam,  tidak manusiawi atau dihina.   

Khusus tentang HAM, Dokumen The United Nation General Assembly Special Session 

(UNGASS) menyatakan dalam butir 58 sampai dengan 61, pada pokoknya mewajibkan pemerintah 

negara–negara peserta untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki untuk 

semua orang sehinggga mengurangi kerentanan terhadap HIV dan AIDS serta memberi penghormatan 

dan reaksi positif atas hak-hak asasi ODHA. 

Dengan  demikian  maka Rancangan Peraturan  Daerah  tentang Penanggulangan HIV dan 

AIDS Kota Tegal,  perlu memuat hal-hal penting, antara lain : 

1. Pengaturan tentang upaya penanggulangan, baik berupa kegiatan  yang  edukatif-

promotif, upaya pencegahan meliputi semua perilaku yang dapat menularkan dan atau 

ditulari HIV, penyediaan sarana pengobatan, dukungan dan perawatan terhadap orang 

yang telah terinfeksi serta tindakan pemulihan; 

2. Terjaminnya perlindungan hukum dan hak asasi dari pengidap HIV dari perlakuan 

diskriminatif, termasuk hak memperoleh pelayanan publik dan kesempatan bekerja, 

pengaturan mengenai kerahasiaan; 

3. Pengaturan tentang kewajiban pemerintah, peran serta masyarakat  dan pengidap HIV 

dalam upaya menanggulangi HIV dan AIDS; 

4. Adanya pengaturan mengenai hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang wajib dilakukan 

disertai dengan pemberian sanksi  yang  memadai  serta  implementasi  yang  jelas, 

seperti  jaminan  perlindungan  terhadap  mereka  yang belum  tertulari dari bahaya 

penularan yang dilakukan secara sengaja, baik melalui transfusi organ, hubungan Naskah 
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Akademik Raperda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Tegal,  maupun  

penggunaan  alat-alat  tajam  dalam pelayanan publik; 

5. Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA); 

6. Pengawasan terhadap tempat-tempat kegiatan yang berpotensi menjadi sarana 

menularkan HIV tapi tidak terbatas hanya pada tempat penjajakan seks komersial 

(lokalisasi), rumah sakit, praktek dokter, laboratorim klinik, praktik akupunktur, tato, tindik, 

dan lembaga pemasyarakatan (Penjara/Lapas) di Kota Tegal; 

7. Pengaturan  tentang  pendanaan  kegiatan  untuk penanggulangan  HIV  dan  AIDS Kota 

Tegal,    baik  yang  bersumber dari APBD dan  APBN maupun sumber lain yang sah. 

 

 

 

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 

1. Judul  

Secara teoritis-yuridis, judul suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah 

haruslah disusun sedemikian rupa sehingga dapat mencerminkan isi Raperda. Karena hakekat 

Raperda adalah mengenai bagaimana melindungi masyarakat dari bahaya HIV dan AIDS maka isi 

Raperda meliputi segala upaya baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam menanggulangi 

HIV dan AIDS. Semula dipertimbangkan judul “Pencegahan dan Penanggulangan HIVdan AIDS, 

namun karena pencegahan merupakan bagian yang tidak terpisah dan telah terkandung dalam 

maksud kata “penanggulangan” maka pada akhirnya judul Raperda ini ditetapkan menjadi 

“Penanggulangan HIV dan AIDS” Kota Tegal. 

2. Ketentuan Umum 

Ketentuan  Umum  dalam  Raperda Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Tegal disesuaikan 

dengan amanat dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
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Undangan  (LN Tahun  2011  Nomor  82)  khususnya  pada  Lampiran  II  UU Nomor  12  Tahun  2011  

tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  teknik  penyusunan  peraturan perundang-

undangan  disebutkan  (pada  butir  98,  101-109). 

Ketentuan umum dari Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan HIV dan AIDS Kota 

Tegal adalah sebagai berikut :  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tegal 

2. Pemerintah  adalah  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal;  

4. Kepala Daerah adalah Wali kota Tegal 

5. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV  adalah virus 

penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang 

menyerang sel darah putih yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan 

ditemukan dalam cairan tubuh penderita terutama dalam darah, air mani, cairan 

vagina dan air susu ibu;  

6. Acquired Immunodeficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS, yang 

secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti Sindrome Penurunan Kekebalan 

Tubuh Dapatan  adalah  kumpulan  gejala  penyakit  yang disebabkan  oleh  

Human  Immunodeficiency  Virus  (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh 

manusia sehingga daya  tahan  tubuh  melemah  dan  mudah  terjangkit 

penyakit infeksi; 

7. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi  pelayanan promotif, 

preventif,  diagnosis,  kuratif  dan  rehabilitatif yang  ditujukan  untuk 

menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta  

penyebaran  penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi 

dampak negatif yang ditimbulkannya. 

8. Tes HIV  atas  Inisiatif  Pemberi  Pelayanan  Kesehatan  dan  Konseling yang 

selanjutnya  disebut TIPK adalah  tes  HIV  dan  konseling  yang 

dilakukankepada  seseorang  untuk  kepentingan  kesehatan  dan  pengobatan 

berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan. 
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9. Konseling  dan  Tes  HIV  Sukarela  yang  selanjutnya  disebut KTS adalah 

proses  konseling  sukarela  dan  tes  HIV  atas  inisiatif  individu yang 

bersangkutan.  

10. Konseling  adalah komunikasi  informasi  untuk  membantu  klien/pasien agar  

dapat  mengambil  keputusan  yang  tepat  untuk  dirinya  dan  bertindak sesuai 

keputusan yang dipilihnya. 

11. Perawatan, Dukungan  dan Pengobatan  yang selanjutnya disebut PDP;  yang  

meliputi penguatan dan pengembangan layanan kesehatan, pencegahan dan 

pengobatan  infeksi  oportunistik,  pengobatan  antiretroviral  dan dukungan 

serta pendidikan dan pelatihan bagi ODHA. Program PDP terutama  ditujukan  

untuk  menurunkan  angka  kesakitan  dan  rawat inap,  angka  kematian  yang  

berhubungan  dengan  AIDS,  dan meningkatkan kualitas hidup orang terinfeksi 

HIV (berbagai stadium). Pencapaian  tujuan  tersebut  dapat  dilakukan  antara  

lain  dengan pemberian terapi antiretroviral (ARV). 

12. Infeksi Menular Seksual yang  selanjutnya disingkat  IMS  adalah  infeksi yang 

ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan 

oral/dengan mulut. 

13. Populasi  Kunci  adalah  kelompok  masyarakat   yang menentukan  

keberhasilan  program  pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang 

berisiko tertular atau rawan tertular  karena  perilaku seksual  berisiko  yang  

tidak terlindung,  bertukaralat suntik  tidak  steril, serta  orangorang yang rentan 

karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA 

14. Populasi  Umum  adalah  kelompok  masyarakat  yang  tidak termasuk dalam 

populasi kunci 

15. Antiretroviral yang selanjutnya disebut ARV adalah obat antiretroviral 

16. Antiretrovirat Terapi selanjutnya disebut ART adalah terapi antiretroviral dengan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Odha dan mengurangi infeksi 

oportunistik serta penularan HIV 

17. Layanan Komprehensif HIV dan IMS Berkesinambungan selanjutnya disebut 

LKB dengan pengertian, Layanan komprehensif adalah upaya yang meliputi 

upaya promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  mencakup  semua  

bentuk layanan HIV dan IMS, seperti kegiatan KIE pengetahuan komprehensif, 

promosi penggunaan kondom, pengendalian faktor risiko, layanan Konseling 
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dan Tes HIV (KTS  dan  KTIP),  Perawatan,  Dukungan,  dan  Pengobatan  

(PDP),  Pencegahan Penularandari Ibu ke Anak (PPIA), Pengurangan Dampak 

Buruk NAPZA (LASS, PTRM,  PTRB),  layanan  IMS,  Pencegahan  penularan  

melalui  darah  donor  dan produk  darah  lainnya,  serta kegiatan  monitoring  

dan evaluasi serta surveilan epidemiologi  di  Puskesmas  Rujukan  dan  

Non‐Rujukan  termasuk  fasilitas kesehatan lainnya dan Rumah Sakit Rujukan 

Kabupaten/Kota.Layanan  berkesinambungan  adalah  pemberian layanan HIV 

& IMS secara paripurna, yaitu sejak dari rumah atau komunitas, ke fasilitas  

layanan  kesehatan  seperti  puskesmas,  klinik  dan  rumah  sakit  dan kembali 

ke rumah atau komunitas; juga selama perjalanan infeksi HIV (semenjak belum 

terinfeksi sampai stadium terminal). Kegiatan ini harus melibatkan seluruh pihak  

terkait,  baik  pemerintah,  swasta,  maupun  masyarakat  (kader,  LSM, 

kelompok dampingan sebaya, ODHA, keluarga, PKK, tokoh adat, tokoh agama 

dan tokoh masyarakat serta organisasi/kelompok yang ada di masyarakat). 

18. Epidemi adalah wabah penyakit yang secara signifikan lebih tinggi dari 

kejangkitan normal untuk penyakit itu. Terjadinya epidemi sebuah penyakit 

mungkin terkonsentrasi di suatu wilayah geografis tertentu atau di antara 

populasi tertentu selanjutnya disebut epidemi HIV. Tingkatan epidemi HIV 

meliputi tingkatan  epidemi  HIV rendah,  dengan  prevalensi secara tetap tidak 

pernah lebih dari 5% yang terbatas pada kelompok tertentu yang berperilaku 

berisiko seperti penjaja seks komersial, pengguna napza suntik, LSL. Tingkatan  

epidemi  HIV  terkonsentrasi  dengan  prevalensi lebih dari 5% secara tetap, 

namun terbatas pada kelompok tertentu  yang  berperilaku  berisiko  seperti  

penjaja  seks komersial,  pengguna napza suntik, LSL,  namun  prevalensi  

masih  kurang dari 1% pada ibu hamil di daerah perkotaan. Tingkatan epidemi 

HIV meluas di masyarakat umum, sebagai proksi  dinyatakan  apabila  

ditemukan  prevalensi  lebih  dari 1% secara menetap pada kelompok ibu hamil. 

19. Komisi  Penanggulangan  AIDS  Kota Tegal yang selanjutnya disebut KPA 

Kabupaten adalah lembaga  Pemerintah Daerah  yang  bersifat  nonstruktural  

dan multisektor yang menangani  permasalahan HIV danAIDS  di  Kota Tegal 

20. Orang dengan HIV dan AIDS  yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang 

yang sudah tertular HIV;   
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21. Kelompok Risiko Tinggi adalah setiap orang atau badan yang dalam keadaan 

dan kapasitasnya paling menentukan keberhasilan upaya penanggulangan HIV 

dan AIDS, misalnya : (komunitas) orang terinfeksi dan keluarganya, Penjaja 

Seks Komersial, Pelanggan Penjaja Seks Komersial, Pemakai Nakotika Suntik 

dan lain-lain;  

22. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang  dapat  

memengaruhi  dan/atau  dipengaruhi  oleh suatu pencapaian tujuan tertentu; 

23.  Intervensi Struktural adalah intervensi terhadap lingkungan/tatanan  fisik, sosial 

kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya dan peraturan perundangan untuk 

mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS sehingga lebih efektif;  

24. Kurikulum Pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan  mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan; 

25. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan  baik 

langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas 

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 

ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada 

pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau 

penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 

secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 

budaya dan aspek kehidupan lainnya. 

26. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar 

masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, 

ekonomi, sosial budaya dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, 

sikap mental dan keterampilan masyarakat sehingga masyarakat secara 

bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau dan tidak mampu 

menjadi tahu, mau dan mampu;  

27.  Peran Serta Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk meningkatkan 

jumlah dan mutu upaya masyarakat di bidang kesehatan;  

28. Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang 

dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran 

masalah, sebaran dan  kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk 
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perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes 

HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya; 

29. Pemilik Tempat Hiburan adalah seseorang yang memiliki usaha tempat hiburan 

seperti usaha bar/rumah minum, usaha kelab malam, usaha diskotek, usaha 

pub/rumah musik, usaha panti pijat, usaha karaoke;  

30. Pengelola  Tempat  Hiburan  adalah  seseorang  yang bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan usaha tempat hiburan seperti usaha bar/rumah minum, usaha 

kelab malam, usaha diskotek, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, usaha 

karaoke; 

31. Pengusaha adalah :  

a.  orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 

suatu perusahaan milik sendiri;  

b.  orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;   

c.  orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.   

 

32.  Perusahaan adalah :  

a.  setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar  upah atau imbalan dalam 

bentuk lain.   

33. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan 

untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, 

kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

maupun masyarakat. 

34. Tenaga  Kesehatan  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri dalam  

bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau keterampilan  melalui  
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pendidikan  dibidang  kesehatan  yang  untuk jenis  tertentu  memerlukan  

kewenangan  untuk  melakukan  upaya kesehatan.  

35. Konselor  adalah  pemberi  pelayanan  konseling  yang  telah  dilatih keterampilan 

konseling HIV dan dinyatakan mampu. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

1. Simpulan 

Berdasarkan  uraian  yang  telah  diulas  pada  bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Penularan  dan  penyebaran  HIV/AIDS  sangat berhubungan  dengan  perilaku  

berisiko yang dijumpai di beberapa komunitas di Kota Tegal, baik penduduk asli atau 

pendatang. Oleh karena itu,  upaya penanggulangannya  harus  memperhatikan  

kelompok masyarakat  yang  mempraktikkan  perilaku berisiko tersebut, faktor-faktor  

yang  berpengaruh,  baik  faktor  pemicu maupun faktor pendukung perilaku tersebut. 

2. Umumnya, kasus HIV dan AIDS diidap sebagian besar oleh  kelompok  perilaku  

risiko  tinggi  yang  merupakan kelompok  yang  dimarginalkan,  maka  program-

program pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  dan  AIDS  perlu 

mempertimbangkan  aspek  hukum  dan  Hak  asasi Manusia  dengan  mengutamakan  

pemberdayaan, kemitraan dan kesetaraan. 

2. Saran  

Berikut ini disampaikan beberapa hal yang relatif dapat dilaksanakan  guna  

mengatasi  masalah  penularan  HIV  dan AIDS di Kota Tegal sebagai berikut  

1. Dengan  sepenuhnya  memperhatikan  nilai-nilai  agama dan budaya serta norma 

yang hidup dalam masyarakat, perlu segara melakukan upaya pemberian 

informasi, edukasi dan upaya lainnya  kepada  masyarakat  sebagai upaya  

pencegahan  dan penanggulangan HIV  dan AIDS, sejak usia dini, baik di Sekolah 

Dasar, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi;  

 



112 

 

2. Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  perlu  diselenggarakan secara bersama-sama 

oleh masyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan dengan 

melibatkan kearifan lokal yang ada di Kota Tegal;  dan mengutamakan bagi 

kelompok masyarakat berperilaku risiko tinggi serta dengan  saksama  

memperhatikan  pula  kelompok masyarakat yang rentan;  

3. Perlu  segera  membentuk  Peraturan  Daerah  tentang penanggulangan HIV dan 

AIDS di Kota Tegal yang mengatur secara jelas tentang peran, hak dan kewajiban 

dari  masing-masing  pihak  yang  terlibat,  baik  sebagai individu  maupun  secara  

kelembagaan  dan/atau institusi. 
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